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RESUMO

A crise econômica mundial, instalada em quase todo o mundo a partir do final do
segundo semestre de 2008, evidenciou o quanto a busca por reduções de custos é
fundamental para a competitividade e sobrevivência de empresas no mercado local
e global. O governo brasileiro, a exemplo de tantos outros, busca incentivar a
atividade exportadora por meio da concessão de incentivos diversos, concedendo
benefícios fiscais a empresas. Um dos benefícios consiste no Drawback, que
objetiva desonerar os tributos cobrados nas importações, incidentes sobre insumos
que componham os produtos exportáveis. Esta estratégia permite às empresas
usuárias do regime, uma oportunidade para que se insiram no mercado internacional
e, ao mesmo tempo, para que seus produtos se tornem competitivos frente a
produtos similares estrangeiros. Observa-se que, apesar da importância econômica,
financeira e mercadológica da utilização da estratégia do Drawback para a inserção
de empresas brasileiras nos mercados internacionais, este tema não tem sido
suficientemente abordado na literatura pertinente, na área da gestão. Basicamente o
tema tem sido tratado no âmbito da literatura executiva, com ênfase em seus
processos jurídicos. Esta dissertação tem como objetivo demonstrar a contribuição
do regime especial de Drawback para a estratégia de internacionalização de uma
empresa do setor automobilístico, bem como os resultados da redução dos custos
provenientes das importações e/ou compras no mercado interno de insumos
utilizados na fabricação de produtos a serem exportados com a aplicação deste
regime aduaneiro. Para se atingir este propósito, foi realizado um estudo de caso na
empresa OMR Brasil, que é fornecedora do setor automobilístico e utiliza o incentivo
do Drawback. Foram utilizados dois produtos importados pela empresa, que os
utiliza na produção de produtos finais, com o objetivo de vendê-los a empresas
automobilísticas exportadoras. Desta forma, a empresa pesquisada pode ser
classificada como uma empresa exportadora indireta podendo ser beneficiada pela
concessão do regime de Drawback na sua submodalidade “Intermediário”. Apesar
disto, ficou constatado o pouco conhecimento e falta de uso desta submodalidade.
Conclui-se que o regime de Drawback influencia o preço de exportação e que nos
casos de insumos beneficiados pelo Drawback, o custo do tributo não é repassado
pela empresa ao preço final, reduzindo-o e possibilitando uma melhor posição
competitiva no exterior. Contudo, quando o insumo é adquirido no mercado interno e
há o beneficio do crédito fiscal, este é repassado ao preço final de exportação.

Palavras-chave: Redução de custos. Exportação e Importação. Drawback
intermediário. Setor automobilístico.

ABSTRACT

The global economic crisis, installed in most of the world from the end of the second
half of 2008, showed how much the search for cost savings is critical to the
competitiveness and survival of companies in the local and global market. The
Brazilian government, like many others, seeks to encourage the export activities
through the provision of various incentives, granting tax benefits to companies. One
of the benefits is the Drawback, which aims to relieve the taxes charged on imports
levied on inputs that compose the exportable products. This strategy allows users
companies of the system an opportunity for it to enter the international market and at
the same time, so that their products can become competitive against similar foreign
products. It is observed that, despite the economic, financial and marketing
importance of the use of Drawback strategy for the insertion of Brazilian companies
in international markets, this issue has not been sufficiently addressed in the
literature in the field of management. Basically the issue has been dealt with under
executive literature, with an emphasis on its legal processes. This paper aims to
demonstrate the contribution of the special Drawback regime for internationalization
strategy of a company in the automotive sector as well as the results of lower costs
from imports and/or domestic purchases of inputs used in manufacturing products to
be exported to the application of customs procedure. To achieve this purpose, it
conducted a case study on the company OMR Brazil, which is a supplier of the
automotive industry and uses the incentive of Drawback. Two products imported by
the company were used, the use in the production of final products in order to sell
them to export automobile companies. Thus, the researched company can be
classified as an indirect exporting company and may be benefited by the concession
of the Drawback regime in its submodality "Intermediate". Despite this, it was found
the lack of knowledge and lack of use of this submodality. It concludes that the
Drawback regime influences the export price and in the case of inputs benefited by
Drawback, the cost of the tax is not passed on by the company to the final price,
reducing it and providing a better competitive position abroad. However, when the
raw material is purchased in the domestic market and there is the tax credit benefit,
this is passed on to the final export price.

Keywords: Cost reduction. Export and import. Drawback Intermediate. Automotive
sector
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1 INTRODUÇÃO

Normalmente, o empresário sempre busca obter mais ganhos, ou pela produção
na empresa ou utilizando um ativo para obter rendimentos, por exemplo, o
mercado financeiro.

Assim sendo, às vezes há uma mudança na alocação de recursos da empresa
para atividades fora da sua atividade-fim. O resultado dessa alocação pode ser
uma importante fonte de receitas, porém, apesar de aumentar de forma
considerável os ganhos, essas atividades podem tornar as empresas mais
vulneráveis, fazendo com que fiquem mais suscetíveis a crises, pois os
investimentos em áreas consideradas não produtivas muitas vezes são mais
voláteis.

Há alguns mecanismos do mercado financeiro, como os derivativos, que servem
para auxiliar na produção. Esses mecanismos buscam diminuir os efeitos
negativos das oscilações de preços e da moeda, mas, a depender da falta de uma
regulação desses instrumentos, o seu uso pode se tornar especulativo,
impactando diretamente na economia.

Assim, as empresas passaram a usar mais desses instrumentos financeiros
(financeirização), objetivando diminuir os riscos, mantendo um fluxo de caixa
constante. Esse fenômeno foi um dos responsáveis pela crise de 2008.

Especificamente no cenário brasileiro, percebeu-se que as empresas brasileiras,
para obter maior alavancagem, utilizavam derivativos não ligados aos fluxos de
comércio, portanto, desatrelados de seus movimentos produtivos.

A partir dessa crise e com o aumento da participação de países da nova
economia nos negócios internacionais, novas estratégias foram necessárias.

Conforme os dados de abril de 2011 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio (MDIC), a crise internacional prejudicou as exportação e importações
mundiais, impactando na economia global. Ainda segundo esse artigo, em 1950
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as exportações e importações mundiais totalizaram US$ 116 bilhões que,
corrigidos pela inflação americana, correspondiam em 2010 a US$ 1.038 bilhões.
Já em 2008, estas totalizaram US$ 32.235 bilhões que, corrigidos pelo mesmo
indexador, resultavam em US$ 32.619 bilhões. Assim, partiu-se de US$ 1 trilhão
para US$ 32 trilhões. Já em 2009, devido à crise internacional, as importações e
exportações globais totalizaram US$ 24.795 bilhões que, corrigidos, somaram
US$ 25 trilhões. Notou-se, portanto, retrocesso no Produto Interno Bruto (PIB)
mundial. No Brasil, o PIB cresceu 5,1% em 2008. Em números significou R$
2.750 bilhões em 2007 para R$ 2.889 bilhões em 2008. Apesar de um acréscimo
no decorrer do ano, no último trimestre o PIB brasileiro caiu 3,6% (Maia, 2011).

A gestão estratégica das empresas, especialmente nos tempos atuais, devido a
um comércio globalizado e à crise econômica internacional de 2008, sofreu
mudanças significativas relacionadas à visão dos custos por parte dos
empresários. A crise fez que com uma nova visão fosse estabelecida,
principalmente a relacionada aos custos. Porém, com o fim dos ganhos
financeiros, a gestão estratégia de custos tornou-se relevante. Como a carga
tributária no Brasil é considerada muito alta, esses custos tornaram-se uma
prioridade para os gestores, que encontraram nos benefícios governamentais
uma forma de reduzi-los.

A dissertação de mestrado que se pretendeu desenvolver aborda o tema “a
contribuição do Drawback para a estratégia de internacionalização das empresas
do setor automobilístico” aplicado à empresa exportadora brasileira, pois a carga
tributária interfere diretamente no custo de produção que, por conseqüência,
eleva o preço final, diminuindo a competitividade das empresas, notadamente no
ambiente internacional.

Para este estudo, aborda-se o Regime Aduaneiro de Drawback que, conforme a
Lei 8.402 de 1922, é um instrumento da política de comércio exterior brasileira,
cujo objetivo principal é incentivar as exportações brasileiras. Conforme a sua
modalidade, consiste na desoneração ou dispensa do pagamento dos tributos
incidentes na aquisição de insumos nacionais ou estrangeiros, de forma
combinada ou não, que serão empregados no beneficiamento, fabricação,
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complementação ou acondicionamento de bens exportados, a exportar ou a
fornecer (Brasil, 1922).

Assim sendo, esse regime permite ao exportador melhorar seu grau de
competitividade no mercado internacional, ao retirar de seus produtos encargos
fiscais nas aquisições de insumos que incidiriam sobre compras importadas e/ou
nacionais. Dessa forma, deduz-se que, com o aumento da competitividade as
empresas exportadoras incrementam as suas vendas, aumentando o ingresso de
divisas no país, fortalecendo a indústria nacional e gerando empregos e renda à
população brasileira.

A implementação desse regime tem apresentado benefícios às empresas
exportadoras, quando desonera os exportadores de parte do conhecido “custo
Brasil”, pelo menos no que concerne à alta carga tributária que incide sobre os
insumos. Apesar dos benefícios, o Drawback proporciona desafios aos
beneficiários do regime, pois os problemas das diferentes interpretações nas
diversas camadas administrativas, a dispersão e contradições da legislação que
rege o Drawback, além das desvantagens da utilização do regime do ponto de
vista financeiro, dificultam a sua operacionalização.

Por outro lado, há de se considerar a possibilidade da falta de profissionais
especializados e preparados para fazer esse tipo de operação, exigindo, portanto
a busca pela capacitação dos profissionais nas empresas.

Considera-se que a doutrina mercantilista vigorou entre o século XV e metade do
século XVIII e, como consequência da expansão comercial que se iniciou no final
da Idade Média, atingiu seu apogeu após o descobrimento da América e do
caminho marítimo para as Índias. Suas ideias principais refletiam a conjugação
dos interesses do Estado Nacional e da burguesia que, em conjunto, se
contrapunham ao feudalismo.

Aos monarcas interessava o poder. Já a burguesia tinha como objetivo o acúmulo
de riquezas. Contudo, o poder e a riqueza estavam intimamente ligados. Para o
efetivo exercício do poder era necessário o apoio de exércitos bem armados, que
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obviamente eram sustentados por abundantes recursos. Por outro lado, a riqueza
era mantida e muitas vezes ampliada com a manutenção de leis e direitos,
principalmente o direito de propriedade.

Teoricamente, a visão que se tinha na época era de que o mercantilismo
constituía o poder e a riqueza de uma nação. Conforme essa visão, o Estado era
responsável por manter o bem-estar de sua população, estimular o comércio bem
como a indústria, além de favorecer as exportações que, por sua vez, objetivavam
incrementar o volume de metais preciosos no país, pois os pagamentos
internacionais eram feitos em ouro e prata.

Esta última função do Estado, defendida pelos mercantilistas, é a que interessa à
análise da evolução do estudo da economia internacional. É notório que um país
pode se tornar mais rico se obtém superávit comercial. Ou seja, quando este
mantém, nas relações de comércio exterior, as exportações maiores que as
importações. Para tanto, o governo deveria estimular as exportações e/ou
dificultar, inclusive proibindo, as importações.

Porém, caso os governantes de todos os países resolvessem agir com o mesmo
pensamento, fechariam as suas economias, ao ponto de mais nada importar,
exceto aquilo que fosse essencial ou que não pudesse ser produzido
internamente. Assim, as relações de comércio exterior se reduziriam a zero, pois
para os países aumentarem suas exportações, seus parceiros comerciais, os
outros países, deveriam incrementar suas importações. Em suma, se todos se
fechassem, não haveria comércio. Com isso, nota-se uma inconsistência nas
proposições mercantilistas.

De outra forma, Adam Smith (1985), defendia que a falha dos mercantilistas
constava em não perceber que uma troca comercial entre os mesmos deveria
beneficiar as duas partes envolvidas no negócio, sem que resultasse em déficit
para uma das partes envolvidas. O argumento do economista baseava-se na
vantagem absoluta que um país tivesse sobre o outro. Assim, se um dos países
tivesse, por exemplo, um custo mais baixo que o outro, a troca seria possível,
possibilitando que se tirasse proveito da especialização e das trocas.
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Assim, conforme relatado, desde o começo da Idade Moderna os governos
buscavam incentivar as exportações e desestimular as importações. O objetivo
dessa prática é manter o saldo da balança comercial positivo por meio do
comércio exterior, ou seja, manter as exportações maiores do que as
importações.

Apesar disso, essa teoria não se sustentava, pois, conforme a história, as
importações desempenham importante papel na economia de um país, visto que,
por mais autônomo que seja, este não possui autossuficiência. Em muitos casos,
a importação de matéria-prima e/ou máquinas com tecnologias mais avançadas é
vital para suprir as deficiências das indústrias nacionais.

Contudo, em um contexto de comércio internacional, a disputa por mercados
capazes de receber os excedentes de produção fica cada vez mais acirrada,
devido principalmente à crise econômica de 2008, que levou à desaceleração do
consumo em países desenvolvidos, prejudicando o desempenho das empresas
exportadoras.

Como consequência, devido a essa nova perspectiva de economia globalizada,
em tempos de rápidas mudanças, evolução tecnológica e grande competição, as
empresas necessitam buscar estratégias que propiciem vantagens competitivas,
que minimizem os custos e despesas e, consequentemente, maximizem os
lucros.

É importante chamar a atenção para a diferença entre os termos “comércio
internacional” e “comércio exterior”, pois não são sinônimos. O comércio
internacional está relacionado ao comércio de forma global entre os países que
em regra estão condicionados por normas de direito internacional. Nesse sentido,
nota-se a necessidade da criação de organismos supranacionais como a
Organização Mundial do Comércio (OMC), que busca regularizar ou harmonizar
as transações feitas entre os países. Já o comércio exterior, conforme o mesmo
autor, refere-se à forma como um determinado país se relaciona com o restante
do mundo. Para isso, o governo edita normas que regularizam as transações
feitas com o exterior, além de administrá-las e controlá-las (Luz, 2011).
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1.1 O problema de estudo

No que se refere à gestão de empresas, a questão de redução do custo pelo
planejamento tributário assume relevância vital, uma vez que a decisão em
relação à internacionalização da entidade por parte do empresário está
umbilicalmente ligada ao grau de competitividade resultante do preço final dos
produtos a exportar.

Com a intensificação do comércio internacional, a necessidade de reduzir o custo
como forma de adquirir vantagem competitiva tornou-se prioridade para as
empresas que buscam vender seus produtos em diferentes países.

O crescente aumento da carga tributária no Brasil fez com que a redução dos
custos por meio do planejamento tributário representasse um dos principais
mecanismos para que as empresas pudessem atingir essa vantagem competitiva.

Diante das grandes dificuldades de se obter redução de custos tributários por
métodos tradicionais, houve aumento da busca por incentivos disponibilizados
pelo governo que reduzissem esse ônus. Entretanto, não se identificaram
trabalhos que tenham analisado a contribuição do Drawback como estratégia de
internacionalização de empresas.

Diante do exposto, o presente trabalho pretende responder a seguinte pergunta:
qual é a contribuição do Drawback para a estratégia de internacionalização
das empresas do setor automobilístico?

Sob a perspectiva da empresa, pressupõe-se que o valor economizado pelo não
pagamento dos tributos na aquisição de insumos pelo regime de Drawback não
serão repassados para o custo de fabricação de produtos a exportar, permitindo,
assim, que a empresa reduza significativamente o valor dos produtos finais,
tornando-a competitiva no mercado externo.

Em face da questão norteadora estabelecida e como compromisso fundamental
deste estudo, assumiram-se os objetivos que se seguem.
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1.2 Objetivos

Esta pesquisa se fundamenta nos objetivos apresentados a seguir:

1.2.1 Objetivo geral

Identificar

qual

é

a

contribuição

do

Drawback

para

a

estratégia

de

internacionalização das empresas do setor automobilístico.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Indicar a carga de tributos incidentes no comércio exterior.
2. Relatar as informações de cunho operacional e jurídico sobre regime de
Drawback por meio de uma visão multidisciplinar entre o Direito Tributário
e o comércio exterior.
3. Calcular a redução de custos dos insumos gerada pela aplicabilidade do
regime aduaneiro especial de Drawback no setor automobilístico.
4. Identificar a importância do regime aduaneiro especial de Drawback como
instrumento estratégico para o aumento da competitividade de empresas
brasileiras exportadoras.

1.3 Justificativas do estudo

Em primeiro lugar, pode-se afirmar que a pesquisa é de grande relevância para o
setor automobilístico, pois apresenta informações estrategicamente úteis para a
organização, evidenciando como o Drawback pode contribuir para sua
competitividade e na estratégia de internacionalização.

Em segundo lugar, uma pesquisa acerca do tema “Regimes Aduaneiros
Especiais”, principalmente o Drawback pode ter grande importância também para
a academia, por se tratar de tema com ampla repercussão e abrangência
interdisciplinar, além de configurar-se, na atualidade, assunto de discussão
teórica com viés para aplicação prática. A legislação tributária brasileira é muito

22

complexa, com muitas leis e constantes alterações, o que dificulta a interpretação
pelos empresários.

Enfim, para o pesquisador, esta pesquisa promove a geração de conhecimentos
de efetiva relevância profissional com aplicabilidade teórica na docência e prática
no exercício profissional como consultor financeiro e tributário, principalmente em
orientar as empresas no processo de implementação do Drawback e redução
tributária. O planejamento tributário constitui-se como um importante diferencial
competitivo para as empresas, pois a carga tributária no Brasil é uma das mais
altas do mundo e a escolha da melhor forma de ser tributado passa a ser uma
questão de sobrevivência.
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2 REVISÃO DA LITERATURA: O COMÉRCIO EXTERIOR E O REGIME
DRAWBACK

Como referencial teórico, serão destacados nesta dissertação os seguintes
pontos: a importância da estratégia no mundo atual, o comércio internacional, a
estratégia de internacionalização, o comércio exterior brasileiro, os regimes
aduaneiros, a gestão de custos e gestão tributária, os tributos incidentes nas
operações de Drawback, o Drawback, suas modalidades e submodalidades.

2.1 Considerações sobre estratégia no mundo atual

O contexto atual, notadamente a partir de 2008 com a crise financeira de diversos
países, caracteriza-se pela alta competitividade, por mudanças velozes e pela
sofisticação dos consumidores que buscam cada vez mais produtos melhores,
mas que possuem preços mais baixos. Diante desse cenário, a eficiência
operacional baseada no aumento da produtividade, na redução dos custos e na
melhoria dos produtos é, atualmente, imprescindível para que as empresas
consigam competir num mercado cada vez mais globalizado.

Por outro ângulo, as empresas precisam ser suficientemente flexíveis para
atender os clientes, que a cada dia se tornam mais sofisticados. Em outras
palavras, necessitam ser capazes de oferecer produtos de qualidade que se
adéquam às necessidades, características e preferências individuais dos
consumidores.

As empresas devem revisar continuamente seus produtos, processos produtivos
e seus relacionamentos com clientes e fornecedores. Para tanto, verifica-se a
necessidade de que haja constante inovação responsável pela velocidade das
mudanças nas formas de gerir a empresa (Oliveira, 2004).

Durante a década de 80, os programas de qualidade total e Eletronic Data
Interchange (EDI) foram uma inovação se comparados com a administração
tradicional. Nesse sentido, a academia e as empresas de consultoria
proporcionam sistemas gerenciais, tais como a reengenharia de processos, os
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sistemas de gestão integrada (Entreprise Resource Planning - ERP) e o conceito
de cadeia de valor de suprimentos (Supply Chain Management), entre outras
tecnologias de gerenciamento (Quintella, Dantas, & Confort, 2010).

Depois de passado o período em que o destaque foram os sistemas de gestão
integrada (ERP), uma nova ferramenta assumiu o papel de destaque no
segmento dos negócios: o e-business. Alguns dos negócios realizados via internet
são categorizados como: Business to Business (B2B), que engloba todas as
transações efetuadas entre empresas em tempo real; Business to Consumer
(B2C), que diz respeito à secção de retalho do comércio eletrônico,
caracterizando-se pelo estabelecimento de relações comerciais eletrônicas entre
as empresas e os consumidores finais; Business to Administration (B2A), que se
refere a todas as transações on-line realizadas entre as empresas e a
Administração Pública; Consumer to Administration (C2A), que abrange todas as
transações eletrônicas efetuadas entre os indivíduos e a Administração Pública; e
finalmente Business to Government (B2G), que faz referência às relações
comerciais entre as empresas e determinado governo. Desse modo, a internet
posicionou-se como a ferramenta gerencial mais importante do novo século
(Quintella et al., 2010).

Porém, quando o assunto é gestão empresarial, as atenções das organizações
estão cada vez mais voltadas para sua estratégia e as ferramentas necessárias
para implementá-la (Quintella et al., 2010). Para esses autores, nos anos 90, o
ERP foi importante devido à grande necessidade de organizar o operacional. A
ênfase dada foi a busca pela otimização e integração de toda a organização, a
confiabilidade nos números, a rapidez no tempo de resposta e aumento na
produtividade e redução dos custos. Assim sendo, principalmente pela maior
exigência dos acionistas e pela modernização das tecnologias gerenciais, a busca
por ferramentas estratégicas tornou-se necessária, pois cada vez mais estes
querem acompanhar os resultados e fazer simulações e previsões. Assim, surge
o termo em negócios “Business Intelligence”, focado na parte estratégica da
pirâmide organizacional. O termo “Business Intelligence” engloba o planejamento
estratégico da organização e todo o seu acompanhamento em termos de
objetivos e metas estratégicas, por meio dos seus indicadores, o orçamento
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financeiro e a consolidação das organizações do grupo corporativo, objetivando
prover informações para futuras tomadas de decisões estratégicas (Quintella et
al., 2010).

Outro conceito introduzido por Kaplan e Norton (1996) foi o Balanced Scorecard
(BSC), que está associado ao termo “Business Intelligence”, pois se trata de uma
ferramenta de desempenho empresarial com foco na estratégia da organização.
O BSC é uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida
pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton,
em 1992. Com a evolução da metodologia, o BSC deixou de ser um sistema de
medição aperfeiçoado para se transformar em um sistema gerencial essencial.

Nessa metodologia é utilizada a tecnologia da informação (TI) e os softwares de
ERP como soluções de apoio na gestão do negócio. Os passos incluem: definição
da estratégia empresarial, gerência do negócio, gerência de serviços e gestão da
qualidade, passos estes implementados por meio de indicadores de desempenho.
Os negócios e as estratégias de negócios não são mais os mesmos de 20 anos
atrás, pois mudaram. Nessa época, os sistemas de gerenciamento foram
pensados para suprir as necessidades de um mundo estável, com mudanças
incrementais. Portanto, não conseguem suprir as necessidades da economia
dinâmica atual, exigindo, para tanto, a adoção de novas estratégias (Kaplan &
Norton, 1996).

A estratégia, conforme vários autores, entre eles Valeriano (2001), é um termo
herdado de aplicações bélicas, mas que é empregado de forma ampla em várias
áreas, assim como a administração. De origem grega, a palavra estratégia,
“strategos”, é a união das palavras “stratos”, que significa exército, e “ag”, que
significa dirigir. Mas foi a partir da década de 1960, conforme Andrade (2012), que
o estudo da estratégia passou a fazer parte do contexto empresarial como objeto
de estudo principalmente de executivos, estudiosos e pesquisadores da área da
administração.

Essa definição de estratégia formula a definição de gerenciamento estratégico
como a arte de preparar e aplicar os meios e ressaltar os cursos de ação com o
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propósito de alcançar e manter os objetivos fixados, conforme as forças e
fraquezas da organização e as oportunidades e ameaças do ambiente que a
cerca (Valeriano, 2001).

Estratégia também significa regras de decisão em condições de desconhecimento
parcial, ou seja, quando somente algumas das alternativas possíveis são
conhecidas. Ele complementa com o conceito de gestão estratégica, que
posiciona a empresa em seu ambiente de modo a assegurar o seu sucesso
contínuo e evitar surpresas indesejadas (Ansoff, 1990).

Há pelo menos seis formas diferentes de definição de estratégia definidas em três
conceitos (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2010). A primeira forma consiste nos
planos da empresa, em que a estratégia é algo preparado e determinado
conscientemente para uma ação futura, um guia de ação que é elaborado
anteriormente com um propósito determinado. Primeiro, as estratégias são
estruturadas como uma pauta de ação que são formuladas de forma consciente,
para depois serem implementadas.

A estratégia pode ser vista também como um modelo de comportamento e
quando produzem resultados positivos tendem gradualmente a influenciar a forma
pela qual a empresa agirá no futuro, estabelecendo, portanto, um padrão de
comportamento.

De acordo com o autor, para alguns, a estratégia é consistente à localização de
determinados produtos em determinados mercados. Refere-se à localização da
empresa em ambiente externo, como domínio de mercado, marketshare e
domínio, resultado da análise de oportunidades e ameaças do ambiente externo.
Para outros, a estratégia busca um olhar para o ambiente interno da organização,
bem como seu modo particular de perceber o mundo e fazer as coisas. As
perspectivas são organizadas e compartilhadas conforme as intenções e ações
dos membros das organizações.

A estratégia pode também se considerada quando as intenções foram realizadas
de forma plena, e podem ser chamadas de estratégias deliberadas, entretanto, há
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casos em que o padrão realizado não era o pretendido. A empresa, em vez de
seguir um plano ou padrão definidos, toma decisões de diversificação, uma por
vez, testando o mercado com base na tentativa e erro. Segundo o autor, a
mesclagem das estratégias deliberadas e emergentes pode conviver de forma
harmônica para se tornarem eficazes na reflexão de condições existentes, criando
capacidade de prever e de reagir a eventos inesperados.

Os conceitos apresentados por Mintzberg et al. (2010) mostram que a estratégia
pode ser vista por pontos de vista distintos. Conforme a definição apresentada
pelo autor, esta determina as linhas de negócio da organização ou os objetivos
organizacionais. Ainda, mostra como desenvolver as atividades empresariais
diante de um ambiente competitivo ou como articular as diversas áreas da
organização com o objetivo de facilitar o seu êxito.

A essência da formulação da estratégia está intimamente ligada em enfrentar a
competição. Ainda de acordo com Mintzberg, há mais de duas décadas os
dirigentes buscam aprender a lidar e atuar conforme um conjunto de regras
pragmáticas que facilitam a compreensão das condições concretas, embora
dificultem as concepções abstratas. E propõe que as empresas devem procurar
ser flexíveis para melhor se adaptarem e reagirem diante de mudanças
competitivas de mercado. Para isso, é de grande importância o uso do
benchmark, que consiste no processo de busca das melhores práticas numa
determinada indústria e que conduzem ao desempenho (Porter, 1998).

O posicionamento, que já foi o cerne da estratégia, tem sido deixado de lado, já
que os mercados atuais são muito dinâmicos e o posicionamento tem sido visto
como algo excessivamente estático, principalmente com as tecnologias de
transformação atuais. Com o passar dos tempos, os concorrentes aprendem a
copiar com rapidez qualquer posição de mercado e a vantagem competitiva não
garante, entretanto, uma situação ou reserva de mercado permanente (Porter,
1998).

Significativa parcela de empresas está se direcionando para uma competição
mutuamente destrutiva. Porter (1998) acrescenta que, apesar de tudo, a
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competição está sendo derrubada com a mitigação da regulamentação e com a
globalização dos mercados. E ressalta que o problema se debruça sobre a
incapacidade de distinguir a eficácia operacional e a estratégia. Hodiernamente, a
busca pela produtividade, qualidade e velocidade trouxe ferramentas técnicas
gerenciais fundamentais, como a gestão da qualidade total, a competição
baseada no tempo, a terceirização, a reengenharia, o benchmarking e a gestão
de mudança. Para ele, embora melhorias operacionais tenham sido impactantes,
muitas empresas esbarraram na sua capacidade de refletir essas mudanças em
rentabilidade sustentada. O mesmo autor relata que, à medida que os gerentes se
multiplicam na tentativa de melhorar em todas as frentes, mais e mais eles se
distanciam das posições competitivas viáveis, pois não percebem que as
ferramentas gerenciais tomaram o lugar da estratégia.

Há uma diferença entre os conceitos de vantagem competitiva e vantagem
corporativa. A vantagem competitiva demonstra de que forma a participação da
empresa, como um todo, pode acentuar-se nas unidades de negócios de forma
individual. Já a vantagem corporativa relata a escolha dos setores de atuação e a
maneira de entrar nesses setores. Esses dois conceitos têm por objetivo explorar
temas com base nos conceitos de estrutura setorial e cadeia de valores (Porter,
1998).

Contudo, as estratégias empresarias poderiam perder eficácia se não houvesse o
apoio do governo nas negociações internacionais.

2.2 Comércio internacional: conceitos e evolução histórica

A política de comércio exterior representa uma expressão constante do modo de
governar de um Estado que visa à consecução e salvaguarda de objetivos
nacionais. Deste modo, o controle utilizado pelos governos sobre o comércio
exterior segue, geralmente, uma tendência arbitrária, estabelecendo barreiras
tarifárias e não tarifárias sobre as importações e exportações, como licenças,
limites físicos ou cotas, além de tributos e tarifas aduaneiras (Labatut, 1983).
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Os

novos

modelos

de

comércio

internacional

são

marcados

pela

interdependência econômica. Contudo, nota-se que há crescente regulamentação
das relações internacionais em detrimento das políticas nacionais, objetivando,
com isso, reduzir a interferência dos Estados na economia nacional.

A transformação do mundo deveu-se a uma dupla revolução: a Revolução
Francesa, de 1789, em que se deu a ruptura da burguesia com o rei, e a
Revolução

Industrial

contemporânea

de

1760,

na

Inglaterra,

devido

principalmente ao surgimento da máquina a vapor. Vários foram os países que
sentiram as repercussões dessa dupla revolução. Para compreender não
somente o passado, mas também por que o mundo veio a ser o que é hoje e para
onde se dirige, é necessário entender como essa revolução constitui a maior
transformação da história humana desde os tempos remotos, quando o homem
inventou a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado (Robsbawn,
1995).

Sabe-se que, ainda hoje, a Revolução Industrial tem impacto nas ações
governamentais e corporativas nos negócios internacionais, porém a sociedade
da informação ou do conhecimento e até mesmo a internet são mais importantes
para explicar os negócios do mundo atual.

Devido às rápidas movimentações dos fatores econômicos, como capital e
trabalho, um incremento no processo de globalização tem sido evidenciado. Por
esse motivo, a sociedade mundial vem sofrendo vários impactos, em especial nas
empresas e seus negócios, principalmente por meio da produção e dos serviços
(Lara, 2007).

O

fenômeno

da

globalização

tem

como

característica

fundamental

a

transformação da economia mundial de países independentes para uma
economia integrada e interdependente. Se o foco das relações comerciais era em
nível local, deixou de sê-lo para atingir o nível global. E isso tende a se espalhar,
atingindo outras culturas e gerando influências por todo o mundo. Por longo
período, importar era proibido, ou quase isso, e os elementos principais eram o
protecionismo e a colonização. Nesse contexto, as relações eram constituídas por
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dois atores: um ganhador e um perdedor. Era um modelo que terminantemente
não se sustentava, pois nenhum país é autossuficiente (Luz, 2008).

Com isso, surgem as primeiras ideias relacionadas ao liberalismo comercial,
conhecidas como “as teorias clássicas”, que tiveram seu início com Adam Smith.
Smith, em seu livro “A Riqueza das Nações”, refere que, além de cada país ter
capacidade própria, tem também a habilidade em fabricar um produto específico e
que deveria, portanto, concentrar-se naquilo em que é bom e adquirir o restante.
Surge, portanto, a visão de que importar não é tão ruim como os economistas
pregavam. Restava, portanto, provar que o livre comércio seria a melhor opção
para todos os países. Essa teoria ficou conhecida como “Teoria das Vantagens
Absolutas” (Luz, 2008).

Apesar de Adam Smith ter provado que o livre comércio seria melhor para dois
países quando cada um fosse eficiente na produção de bens diferentes, ele não
levou em conta que essa técnica só seria possível se os dois países assumissem
o papel de vendedores e compradores, ou seja, exportadores e importadores
(Luz, 2008).

Argumenta-se que muitos teóricos à época indagavam sobre a vantagem para um
país “A” adquirir algo de um país “B”, mesmo se o primeiro fosse mais eficiente
em produzir todos os bens em relação ao segundo. Assim, surgiu a “Teoria das
Vantagens Comparativas” desenvolvida por David Ricardo, que objetivava
equalizar esse impasse. A teoria baseia-se na fraqueza de um país na produção
de determinado bem e no que ele estaria disposto a dar em troca pelo bem
produzido por outro país. Ou seja, mesmo que um país A fosse mais eficiente que
o país B na produção de dois produtos, ele seria comparativamente mais eficiente
na produção de um dos produtos em relação ao outro. Deste modo, o país A
produziria aquilo que é comparativamente mais eficiente, vendendo o excedente e
importando do país B aquilo que é comparativamente menos eficiente.

O protecionismo é a teoria que propõe um conjunto de medidas econômicas que
favorecem as atividades econômicas internas em detrimento da concorrência
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estrangeira. Tal teoria é utilizada por praticamente todos os países, em maior ou
menor grau, e é bastante difundida pelo mundo.

As restrições ao comércio e medidas protecionistas acarretam desacordos nas
rodadas internacionais e no último caso em conflitos armados, como a história
recente tem mostrado (Araújo & Sartori, 2004).

O primeiro impacto que uma nação sofreria quando iniciasse as práticas de
comércio no âmbito internacional seriam as diferenças dos preços das
mercadorias que produzisse e, por consequência, as que seriam importadas.
Segundo o autor, os preços são diferentes porque os fatores produtivos não
possuem a mesma qualidade, as nações não utilizam a mesma tecnologia e as
especializações são diferenciadas. Resumindo, as diferentes funções de
produção não são homogêneas e lineares (Labatut, 1983).

Desta feita, conclui-se que os governos detêm importante papel na realização do
desenvolvimento comercial de uma nação, quer seja no preparo educacional e
cultural ou no favorecimento de meios para o desenvolvimento das atividades
comerciais e industriais.

O propósito de David Ricardo foi demonstrar como um país tem vantagens em
praticar o livre comércio mesmo sendo mais eficiente na produção de todas as
mercadorias. Um país é sempre “relativamente” mais eficiente na produção de
alguns produtos, mesmo sendo “absolutamente” mais eficiente na produção de
todos eles. Ele usou esse modelo para argumentar a favor do livre comércio e
para pôr fim aos tributos que restringiam a importação de alguns gêneros
alimentícios na Inglaterra. Conclui-se, portanto, que, baseado na teoria das
vantagens comparativas de David Ricardo, não há motivos para que qualquer
país fique isolado do livre comércio (Krugman, 2010).

Mais tarde essa teoria foi modificada pela “Teoria dos Custos de Oportunidade”,
que passa a apresentar a possibilidade de a produção ser influenciada por todos
os fatores de produção e não só pelo fator mão de obra, como previa a teoria de
David Ricardo. Essa teoria é conhecida como a “Teoria Modificada das Vantagens
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Comparativas”. Por essa teoria, computa-se o custo de produção baseado em
todos os fatores de produção e passa-se a identificar as possibilidades de
produção de dois bens pela curva de possibilidade de produção (CPP) e pela
análise do custo de oportunidade. O custo de oportunidade ocorre quando se
perde na produção de uma mercadoria ao se produzir uma unidade da outra
mercadoria (Luz, 2008).

Como se pode notar, as práticas comerciais entre países não são um fenômeno
recente. Com o comércio internacional busca-se obter economias de escala de
produção. Nesse sentido, o objetivo é produzir uma variedade limitada de bens
em maior quantidade naquilo em que se é mais eficiente, em vez de tentar
produzir tudo. Esse fenômeno resultou na busca pela internacionalização das
empresas.

2.3 Estratégia de internacionalização da empresa

O atual contexto internacional é caracterizado pelo alto índice de competitividade,
devido, principalmente às alterações acontecidas em decorrência do processo de
globalização da economia internacional. Carvalho, (2007) complementam que a
globalização trouxe muitas mudanças, como a liberalização do mercado,
principalmente devido às quedas de barreiras, exigindo, portanto, a adaptação
das empresas a essa nova realidade. Assim, conforme Hitt, Ireland & Hoskisso
(2008), o processo de internacionalização de uma empresa pode ser percebido de
maneira diferente, a depender do porte da empresa. E a complexidade na
tentativa de internacionalização dos negócios torna-se mais crítica quanto menor
for a empresa. Esses autores explicam que o ingresso de empresas no mercado
internacional remete a riscos e para sobreviver nesse mercado é requerido o
desenvolvimento de vantagens competitivas que buscam uma superioridade em
fatores como recursos apropriados, atitudes gerenciais específicas, qualidade dos
produtos oferecidos, tecnológica e preços competitivos, entre outros. Os autores
ainda ressaltam que a competição internacional é acirrada e, devido a isso,
muitas empresas não suportam a concorrência.
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Sendo assim, os processos utilizados pelas organizações para a importação e
exportação necessitam estar planejados e atualizados devido ao alto grau de
competitividade

internacional.

Portanto,

devido

ao

cenário

descrito,

o

planejamento é peça importante como apoio na tomada de decisões por parte dos
gestores.

A Teoria de Internacionalização Gradual da Escola de Uppsala começou a ser
desenvolvida na década de 1970 a partir de estudos empíricos realizados por dois
pesquisadores da Universidade de Uppsala - Jan Johanson e Jan-Erik Vahlne -,
na Suécia, sobre o processo de internacionalização das empresas daquele país.
Atualmente, essa teoria é conhecida como Teoria da Escola Nórdica de Negócios
Internacionais, principalmente pela contribuição das inovações acontecidas no
processo de internacionalização e pela influência da ideia da internacionalização
por meio das networks (redes de relacionamento).

Os estudos sobre negócios internacionais têm mostrado que a internacionalização
de empresas é um processo no qual as firmas gradualmente aumentam seu
envolvimento internacional. Parece razoável supor que, dentro de um modelo de
fatores econômico e de negócios, as características desse processo influenciam o
padrão e o ritmo da internacionalização das empresas (Johanson & Vahlne,
1977).

A estratégia de internacionalização é distinta, embora muitas vezes relacionadas
ao início de exportação. Algumas empresas são empurradas para a exportação
por um agente de mudança externo (por exemplo, um cliente estrangeiro); alguns
simplesmente tiram proveito das oportunidades de exportação que surgem no seu
caminho sem um objetivo claro em mente, enquanto outros estão motivados para
iniciar a exportação de forma deliberada (Bilkey, 1976).

O crescente interesse em estudar e pesquisar empresas multinacionais tem dado
origem a muitos artigos e livros sobre vários aspectos das estratégias
internacionais de empresas e por isso essas pesquisas têm se concentrado nas
grandes empresas, em particular nas empresas americanas (Johanson & Vahlne,
1977).
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Muitas empresas, no entanto, iniciam suas operações internacionais quando elas
ainda são relativamente pequenas, para depois gradualmente desenvolver suas
operações no exterior. Eles descrevem que, a partir de seus estudos sobre
negócios internacionais da Universidade de Uppsala, diversas observações
indicaram que essa gradual internacionalização, ao contrário de grandes
investimentos estrangeiros, é característica do processo de internacionalização da
maioria das empresas suecas e que parece razoável acreditar que o mesmo vale
para muitas empresas de outros países com pequenos mercados domésticos
(Johanson & Vahlne, 1977).

De acordo com Meneses e Santos (2013), uma das principais maneiras de
inserção

de um país em

um

contexto internacional é por meio da

internacionalização de suas empresas via Investimentos Diretos Externos (IDEs).
No caso do Brasil, este preferiu negociar com países geograficamente mais
próximos, principalmente os que fazem parte do Mercado Comum do Sul
MERCOSUL, estratégia que, segundo os autores, está totalmente em
consonância com a Teoria da Escola de Uppsala (Meneses & Santos, 2013).

2.4 O comércio exterior brasileiro

Na década de 1980 o Brasil viveu uma grande instabilidade econômica
convivendo com juros altos, câmbio desvalorizado, déficits públicos elevados,
desigualdade na renda e inflação. Houve, entretanto, várias tentativas de resolver
todos esses problemas por meio de planos econômicos de reestruturação que em
regra fracassaram. Muitos desses problemas citados foram ocasionados pelo
processo de globalização que, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para
alguns países, resulta em dificuldades para outros. O descompasso existente
entre as empresas quanto à capacidade de concorrência é grande, devido a
vários fatores como diferenças no processo produtivo, preço de mão de obra,
disponibilidade de matéria-prima, resultando em desequilíbrio em termos de
competitividade (Camargos, 2002).

O governo brasileiro, após o sucesso da implantação do Plano Real, em 1994,
iniciou uma política de diversificação da pauta de exportação, além de incentivar
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as indústrias brasileiras a buscar incremento de novas tecnologias para aumentar
a sua produtividade. O objetivo do governo também incluiu a busca por novos
mercados, de modo que a economia brasileira pudesse lograr aumento das
exportações e, consequentemente, obter equilíbrio na balança comercial. O foco
foram os países em desenvolvimento, que obtiveram nessa época taxas de
crescimento proporcionais a países desenvolvidos como os Estados Unidos ou os
europeus.

Conforme o MDIC, as exportações brasileiras tiveram aumento médio de 21,9%
de 2003 a 2008, revelando um valor considerável se comparado com os 5,6% ao
ano entre 1990 e 2002. Esse aumento foi decorrente das elevadas taxas de
crescimento de países emergentes, que passaram a demandar volumes
significativos de quantidade e diversidades de commodities, especialmente
petróleo e seus derivados, que o Brasil já vinha exportando e intensificando no
período considerado.

Ainda segundo o MDIC, no início da década de 90 o Brasil implementou a
abertura comercial com redução de tarifas de importação e reformulação dos
incentivos às exportações. Os fluxos comerciais se intensificaram e foi criado o
MERCOSUL. Nessa década também foi instituída a Organização Mundial de
Comércio (OMC), organismo multilateral responsável pela regulamentação do
comércio, que assumiu atribuições do General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT). Entre os anos de 1991 e 2000, o governo brasileiro adotou algumas
políticas de modo a intensificar a abertura comercial como a redução de tarifas de
importação e a reformulação dos incentivos às exportações. Essas práticas e a
intensificação dos fluxos comerciais contribuíram para a criação do MERCOSUL.
A partir de 2000, o comércio exterior brasileiro melhorou e adotou um ritmo mais
vigoroso. O crescimento da economia mundial, a majoração dos preços
internacionais para produtos básicos, a pulverização dos mercados importadores
e a maior produtividade da indústria nacional são elementos que contribuíram
para o dinamismo das exportações brasileiras, passando a atingir sucessivos
recordes.
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Segundo empresários e analistas, para manter essa média, o governo brasileiro
precisa continuar a investir em políticas que visam à melhoria do parque industrial
e em pesquisas científicas, buscando parcerias que resultem em ganhos
tecnológicos. O Brasil precisa desses investimentos para deixar de ser um país
exportador de commodities e passar a exportar produtos com mais valor
agregado. A exportação de produtos mais caros colabora para o superávit da
balança comercial. Além disso, deve-se buscar tanto o aumento da infraestrutura
para o escoamento da produção que vai do vendedor ao comprador no exterior
quanto a desburocratização dos processos que emperram as exportações
brasileiras (Camargos, 2002). Com isso, o governo brasileiro instituiu, como
beneficio às exportações, vários regimes aduaneiros.

2.4.1 Regimes aduaneiros

Existem três gêneros de regimes aduaneiros aplicáveis aos bens comercializados
entre o Brasil e o resto do mundo: o regime comum, quando a mercadoria entra
no Brasil a título definitivo, situação em que serão cobrados os tributos relativos a
essa operação; os regimes especiais, que em regra o crédito tributário tem sua
exigibilidade suspensa; e os regimes aplicados em áreas especiais que existem
somente em algumas regiões do país e que possuem a finalidade de fomentar
economicamente essa região (Luz, 2011).

Porém, devido ao dinamismo do comércio exterior e para atender a algumas
particularidades, foram criados pelo governo mecanismos que permitem a
importação ou exportação de mercadorias com a suspensão, a isenção ou a
restituição de tributos. Esses mecanismos são conhecidos como regimes
aduaneiros especiais.

Esses regimes têm também os objetivos de facilitar as operações de
exportadores, incentivar o desenvolvimento de determinadas regiões do país ou
de setores específicos da economia, melhorando a competitividade de seus
produtos. Esses mecanismos são denominados: regimes aduaneiros especiais e
regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais.
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Os regimes aduaneiros especiais estão descritos no Decreto-Lei n° 37 de 1996 e
têm como objetivo incentivar a produção nacional e as exportações de
determinados setores produtivos ou todos indistintamente, o que dependerá do
regime especial utilizado (Brasil, 1996). O objetivo principal dos regimes
especiais, seja em caráter definitivo ou temporário, é a desoneração dos tributos
na entrada da mercadoria estrangeira no país, desde que esta tenha utilização
específica. São conhecidos também como "regimes econômicos", pois o aspecto
arrecadatório característico do regime comum cede lugar ao aspecto econômico
dos regimes especiais (Araújo & Sartori, 2004).

Conforme o descrito nos artigos 307 a 314 do Decreto 6.759, de 05 de fevereiro
de 2009, os regimes aduaneiros especiais possuem as seguintes peculiaridades
em comum (Brasil, 2009): o prazo de suspensão do pagamento das obrigações
fiscais pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais, na importação, será de
até um ano, prorrogável, a juízo da autoridade aduaneira, por período não
superior, no total, a cinco anos. Excepcionalmente, em casos devidamente
justificados, o prazo de que trata esse artigo poderá ser prorrogado por período
superior a cinco anos, observada a regulamentação editada pelo Ministério da
Fazenda. Quando o regime aduaneiro especial for aplicado à mercadoria
vinculada a contrato de prestação de serviço por prazo certo, de relevante
interesse nacional, o prazo mencionado será o previsto no contrato, prorrogável
na mesma medida deste.

Porém, há uma ressalva disposta no Capítulo VII, que descreve o Regime de
Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado (RECOF). Para esse
regime, as obrigações fiscais serão suspensas pela aplicação dos regimes
aduaneiros especiais que serão constituídas em termo de responsabilidade
firmado pelo beneficiário do regime.

A aplicação dos regimes aduaneiros especiais fica condicionada à informação da
suspensão ou isenção do pagamento do adicional ao frete para renovação da
marinha mercante, pelo Ministério dos Transportes. Contudo, a informação a que
se refere o caput poderá ser prestada eletronicamente.
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Ainda segundo esse decreto, poderá ser autorizada a transferência de mercadoria
admitida em um regime aduaneiro especial ou aplicado em área especial para
outro, observadas as condições e os requisitos próprios do novo regime e as
restrições estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

No caso de não cumprimento dos regimes aduaneiros especiais, o beneficiário
ficará sujeito ao pagamento dos tributos incidentes, com acréscimo de juros de
mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados da data do registro da
declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem prejuízo da
aplicação de penalidades específicas.

Nos regimes aduaneiros especiais, em que a destruição do bem configurar
extinção da aplicação do regime, o resíduo da destruição, se economicamente
utilizável, deverá ser despachado para consumo, como se tivesse sido importado
no estado em que se encontra, sujeitando-se ao pagamento dos tributos
correspondentes ou reexportado. Além disso, a autoridade aduaneira poderá
solicitar laudo pericial que ateste o valor do resíduo; e não integram o valor do
resíduo os custos e gastos especificados no art. 77 do mesmo decreto:

O custo de transporte da mercadoria importada será o valor calculado até o
porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira
alfandegado, onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no
território aduaneiro.
Além dos custos citados, também serão computados os gastos relativos à carga,
à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada,
até a chegada ao porto, aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de
fronteira alfandegado.

Quando utilizáveis, as aparas, os resíduos, os fragmentos e semelhantes que
resultem do processo produtivo deverão ser despachados para consumo,
conforme o previsto no art. 312 do Decreto no 6759, no caso dos regimes de
admissão

temporária

para

aperfeiçoamento

ativo,

entreposto

aduaneiro,

entreposto industrial sob controle informatizado (RECOF) e depósito afiançado.
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A Secretaria da Receita Federal do Brasil fica autorizada a estabelecer hipóteses
em que, na substituição de beneficiário de regime aduaneiro suspensivo, o termo
inicial para o cálculo de juros e multa de mora, relativos aos tributos suspensos,
passe a ser a data da transferência da mercadoria.

Os Regimes Aduaneiros Especiais são chamados dessa forma porque há
procedimentos fiscais que os caracterizam conforme a finalidade de cada um.
Cada regime aduaneiro possui um motivo pelo qual os tributos não são cobrados,
ficando, assim, com a sua exigibilidade suspensa (Vasques, 2007).

O Decreto n° 6.759/09 prevê a existência de 17 regimes aduaneiros especiais.
Em seguida, o leitor encontrará uma descrição sucinta de todos eles e, uma vez
que esta dissertação tem como objetivo o estudo do regime de Drawback, mais
detalhes sobre os demais regimes poderão ser estudados, tendo como ponto de
partida o decreto descrito anteriormente e a legislação a que o mesmo remete.

Trânsito aduaneiro é o regime que permite o transporte de mercadoria, sob
controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão
do pagamento de tributos.

A admissão temporária permite a importação de bens que devam permanecer no
país durante prazo fixado, com suspensão total do pagamento de tributos ou com
suspensão parcial, no caso de utilização econômica.

Com a admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, há o ingresso, para
permanência temporária no país, com suspensão do pagamento de tributos, de
mercadorias estrangeiras ou desnacionalizadas, destinadas a operações de
aperfeiçoamento ativo e posterior reexportação.

O Drawback é um regime que é considerado um incentivo à exportação. Ele pode
ser aplicado nas modalidades suspensão integrado, isenção e restituição de
tributos, o qual é objeto de estudo desta dissertação.
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O entreposto aduaneiro permite a armazenagem de mercadoria estrangeira em
recinto alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos
incidentes na importação.

No RECOF ou Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado, há a
permissão para a empresa importe, com ou sem cobertura cambial, e com
suspensão do pagamento de tributos, sob controle aduaneiro informatizado,
mercadorias que, depois de submetidas à operação de industrialização, sejam
destinadas à exportação.

O RECOM ou Regime Aduaneiro para Encomenda que permite a importação de
insumos destinados à industrialização por encomenda de produtos classificados
nas posições 8701 a 8705 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), sem
cobertura cambial, de chassis, carroçarias, peças, partes, componentes e
acessórios, com suspensão do pagamento do imposto sobre produtos
industrializados, da contribuição para o Programa de Integração Social/ Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP)-Importação e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)-Importação.

Na exportação temporária, acontece a saída, do país, com suspensão do
pagamento do imposto de exportação, de mercadoria nacional ou nacionalizada,
condicionada à reimportação em prazo determinado, no mesmo Estado em que
foi exportada.

A exportação temporária para aperfeiçoamento passivo permite a saída do país,
por tempo determinado, de mercadoria nacional ou nacionalizada, para ser
submetida à operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou
montagem, no exterior, e a posterior reimportação, sob a forma do produto
resultante, com pagamento dos tributos sobre o valor agregado.

O REPETRO é um regime aduaneiro especial de exportação e de importação de
bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de
gás natural.
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O REPEX é um regime especial de importação de petróleo bruto e seus
derivados, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, para posterior
exportação, no mesmo estado em que foram importados.

O REPORTO é regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da
estrutura portuária, que permite, na importação de máquinas, equipamentos,
peças de reposição e outros bens, a suspensão do pagamento dos impostos
federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINSImportação, quando importados diretamente pelos beneficiários do regime e
destinados ao seu ativo imobilizado para utilização exclusiva em portos na
execução de serviços de carga, descarga, movimentação de mercadorias e
dragagem e na execução de 30 treinamentos e formação de trabalhadores em
centros de treinamento profissional.

A loja franca permite ao estabelecimento instalado em zona primária de porto ou
de aeroporto alfandegado vender mercadoria nacional ou estrangeira a
passageiro em viagem internacional, contra pagamento em moeda nacional ou
estrangeira, com suspensão e posterior isenção do pagamento dos tributos.

O depósito especial permite a estocagem de partes, peças, componentes e
materiais de reposição ou manutenção, com suspensão do pagamento dos
impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINSImportação, para veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
estrangeiros, nacionalizados ou não, e nacionais em que tenham sido
empregados partes, peças e componentes estrangeiros, nos casos definidos pelo
Ministro de Estado da Fazenda.

O depósito afiançado permite a estocagem, com suspensão do pagamento dos
impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINSImportação, de materiais importados sem cobertura cambial, destinados à
manutenção e ao reparo de embarcação ou de aeronave pertencentes à empresa
autorizada a operar no transporte comercial internacional e utilizadas nessa
atividade.
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O depósito alfandegado certificado permite considerar exportada, para todos os
efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a mercadoria nacional depositada em
recinto alfandegado, vendida a pessoa sediada no exterior, mediante contrato de
entrega no território nacional e à ordem do adquirente.

O depósito franco permite, em recinto alfandegado, a armazenagem de
mercadoria estrangeira para atender ao fluxo comercial de países limítrofes com
terceiros países.

O mesmo decreto prevê três regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais:

a) A Zona Franca de Manaus: é uma área de livre comércio de importação e
de exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a
finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e
agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu
desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância em que
se encontram os centros consumidores de seus produtos.
b) As Áreas de Livre Comércio: constituem áreas de livre comércio de
importação e de exportação as que, sob regime fiscal especial, são
estabelecidas com a finalidade de promover o desenvolvimento de áreas
fronteiriças específicas da região Norte do país e de incrementar as
relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de
integração latino-americana.
c) As Zonas de Processamento de Exportação: caracterizam-se como áreas
de livre comércio de importação e de exportação, destinadas à instalação
de empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados
no exterior, objetivando a redução de desequilíbrios regionais, o
fortalecimento do balanço de pagamentos e a promoção da difusão
tecnológica e do desenvolvimento econômico e social do país.

Os regimes aduaneiros especiais são inconfundíveis entre si, pois, apesar de
apresentarem

características

comuns,

possuem

finalidades,

tratamento

administrativo e fiscal específicos. Esses regimes, quando empregados e
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observando todas as suas exigências, permitem que os produtos brasileiros
exportados ou a exportar adquiram competitividade no comércio internacional.

2.5 Considerações sobre a gestão do custo de produção

A contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que tem como objetivo
principal produzir informações para os diversos setores da organização. Os
sistemas de custos são estabelecidos de acordo com as necessidades do usuário
e em conformidade com a natureza das operações e das atividades exercidas
pela entidade. Assim, há a necessidade de o contador, juntamente com o usuário,
definir o melhor sistema a ser implantado de acordo com os objetivos antes
definidos (Leone, 2009).

Devido à descoberta de novas tecnologias, principalmente com o surgimento de
sistemas mais complexos de produção, necessariamente houve uma procura pelo
controle que alcançasse mais segurança do capital empregado e na manutenção
dos sistemas produtivos que representassem resultados positivos. Desta forma,
juntamente com o desenvolvimento de técnicas que proporcionaram a segurança,
surgiu o controle de custos que permitiu ao administrador saber o custo de cada
item de produção bem como o valor dos serviços utilizados na transformação
destes. O conhecimento desse dado proporcionou o conhecimento da margem de
lucro de cada item fabricado, potencializando a tomada de decisão quanto às
opções a serem adotadas no sistema produtivo (Dutra, 2009).

Para a realização das atividades no dia a dia da indústria e para alcançar as
metas fixadas conforme o planejamento, as empresas necessitam efetuar uma
série de gastos (Perez, Oliveira & Costa, 2012).

Esses gastos são definidos como a compra de um produto ou serviço qualquer
que gera algum sacrifício financeiro, desembolso ou promessa de entrega de
ativos, normalmente dinheiro. Já o desembolso tem como conceito o pagamento
resultante quando um bem ou serviço é adquirido. A definição de investimento é o
gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro
período. O custo é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de
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outros bens ou serviços e a despesa é o bem ou serviço consumido direta ou
indiretamente para a obtenção de receitas. Definido cada tipo de gasto, o próximo
passo é separá-los para facilitar a gestão dos mesmos (Martins, 2008).

Até a Revolução Industrial, basicamente só existia a contabilidade financeira ou
geral, que era suficiente para servir as empresas comerciais. O contador se
limitava a controlar o movimento de estoque e o custo das mercadorias vendidas
(CMV), que era apurado pela equação estoques inicial somados às compras
feitas no período e subtraídos os estoques finais. Depois de feita essa equação o
seu resultado era confrontado com as receitas obtidas nas vendas, chegando,
assim, ao lucro bruto. Deste eram subtraídas as despesas necessárias à
manutenção da entidade durante o período. Conforme ainda o autor, com o
surgimento

das

contabilidade

se

indústrias,
tornaram

as

atividades

mais

da

complexas,

pessoa

responsável

necessitando

adotar

pela
uma

contabilidade mais sofisticada de modo a criar critérios de avaliação de estoques,
(Martins, 2008).

Os gastos devem ser separados em três grandes grupos: investimentos, custos e
despesas. Investimento representa os valores gastos com a aquisição de bens
como máquinas, equipamentos, veículos, móveis, ferramentas, informática, etc.
As despesas estão relacionadas aos valores gastos com a estrutura
administrativa e comercial da empresa em aluguel, pró-labore, telefone,
propaganda, impostos e comissões de vendedores. Já os custos dependem do
segmento. No setor de comércio será o valor gasto na aquisição das mercadorias.
Na indústria, o valor gasto na fabricação, compreendendo matérias-primas,
insumos e mão-de-obra interna e/ou externa. No setor de serviços, o valor gasto
relativo à execução do serviço, compreendendo os materiais, componentes,
peças, bem como a mão-de-obra interna e/ou externa. É de fundamental
importância a separação desses grupos para que o gestor contábil faça a
apuração do custo de produção, das despesas, do lucro bruto e do resultado do
período de forma correta. A vida da empresa está ligada à apuração dos
resultados - lucro ou prejuízo -, servindo também como fonte de análise e tomada
de decisão por parte dos proprietários, diretores, funcionários, auditores e, por
último, dos fiscais do imposto de renda e de outros tributos (Perez et al., 2012).
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Há décadas em que a determinação dos custos é um desafio para executivos e
acadêmicos. Isso é devido à forma de operacionalização dos produtos devido à
sua constante evolução, necessitando, portanto, do uso de novas técnicas para o
aperfeiçoamento do sistema de custeio (Cogan, 2002).

Conforme conceituado anteriormente, os gastos podem ser divididos em custos e
despesas que, por sua vez, podem ser classificados em diretos e indiretos. Os
gastos diretos são de fácil identificação e simples de serem obtidos, já os gastos
indiretos não o são. A dificuldade deve-se ao método de apropriação aos
produtos, que é feito por meio de rateio. São vários os tipos de rateios utilizados
pelas empresas. Há o rateio baseado no volume ou pelo custeio direto, rateio feito
pelo Activity Based Cost (ABC) ou custeio baseado em atividades (CBA). Pode
ser também o rateio pelo custo meta ou ainda pela utilização de instrumentos
metodológicos como o Theory on Constrictions (TOC) ou teoria das restrições,
custeio kaisen, custeio baseado no ciclo de vida, etc. O CBA é um método de
custeio que reduz bastante as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos
custos indiretos. Esse método está mais adequado ao sistema produtivo mais
complexo, pois permite melhor aplicação dos custos indiretos quando há grande
diversidade de produtos e modelos fabricados em uma mesma planta (Cogan,
2002; Martins, 2008).

Assim, um dos custos a serem apropriados aos produtos são os custos com os
tributos que devem ser estudados conforme a Constituição Federal e a lei que
instituiu cada um. Esses custos, que podem ser diretos ou indiretos, impactam a
formação

dos

preços

praticados

no

comércio

exterior,

diminuindo

a

competitividade do país em relação a seus competidores.

2.6 O Sistema Tributário Nacional

A Constituição de 1988 trata do sistema tributário nacional em seus artigos 145 a
162. No texto constitucional estão dispostos os “princípios gerais”, as “limitações
do poder de tributar”, o estabelecimento das competências dos diversos entes
federados para a instituição de impostos e, por fim, a definição de regras de
“repartição das receitas tributárias” (Brasil, 1988).

46

O sistema tributário vigente no ordenamento constitucional anterior foi
reformulado de forma substancial pela atual Constituição Federal. Esta também
recepcionou a maior parte dos dispositivos de nossa lei nacional de normas
tributárias, o Código Tributário Nacional (Brasil, 1966), principalmente devido à
sua compatibilidade material. O sistema tributário nacional, delineado pelo poder
constituinte originário de 1988, é um sistema racional e bastante rígido, com claro
estabelecimento das competências tributárias de cada ente federado. Esse poder
tem a prerrogativa de estabelecer uma nova ordem constitucional, sendo
responsável pelas leis fundamentais de sua respectiva nação. Atribui-se a ele a
tarefa de criar as leis fundamentais do Estado, que servirão de orientadoras para
todas as leis de cunho infraconstitucional, ou seja, as leis subordinadas à
Constituição Federal. Para tanto, estabeleceu as normas relativas ao exercício e
às limitações ao exercício dessas competências, ressaltando, inclusive, as regras
acerca da repartição do produto da arrecadação de alguns tributos (Paulo &
Alexandrino, 2008).

Porém, o sistema tributário racional e rígido acabou por não prevalecer, pelo
menos à luz do Superior Tribunal Federal. Após a promulgação da Emenda
Constitucional nº 3 de 1993 (Brasil, 1993a), o constituinte derivado operou
modificações relevantes no sistema original. Nesse momento, o Superior Tribunal
Federal poderia ter decidido que o constituinte derivado não teria a faculdade de
fazer alterações dessa ordem no sistema tributário. Por outro lado, ele permitiu
que o constituinte derivado modificasse, suprimisse ou criasse competências para
a instituição dos mais diversos tributos. Sem qualquer atenção à estruturação
dada ao sistema tributário nacional, ele também permitiu que a racionalidade
prevista na origem da criação do sistema tributário fosse aniquilada. O produto
resultante dessa ação foi uma expressiva concentração de receitas tributárias por
parte da União em detrimento dos demais entes tributários. A consequência foi o
desequilíbrio federativo, impactando graves distorções econômicas, uma vez que
possibilitou a incidência de múltiplos tributos sobre idênticas bases econômicas
(Paulo & Alexandrino, 2008)
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Assim como as facilidades gerenciais proporcionadas pela internet, nota-se mais
atenção em relação ao planejamento dos gastos com tributos, já que estes são
partes importantes na formação do custo dos produtos.

2.6.1 Princípios tributários

O sistema tributário nacional refere-se ao conjunto das normas, que inclui desde a
Constituição Federal a atos infralegais emitidos pelos órgãos responsáveis pela
área fiscal. Esse sistema de unidades se interliga de forma horizontal, de forma
vertical, em coordenação ou por subordinação hierárquica (Carvalho, 2009). Já o
sistema tributário constitucional é composto de um conjunto de princípios e regras
que dispõem sobre os tributos de forma harmônica e interdependente entre si
(Defini, 2008).

Os princípios são balizadores que facilitam a compreensão de setores normativos.
Eles também traduzem os direitos fundamentais como a liberdade, a dignidade
humana, a propriedade e a igualdade, assim como os valores republicanos,
solidaristas e federalistas (Carvalho, 2009; Coelho, 2010). Todas as leis do país
se submetem aos princípios constitucionais. Estes têm os objetivos de delimitar
ou até vedar o poder de tributar por parte dos entes tributantes (União, estado,
municípios, Distrito Federal), interferindo, inclusive, na interpretação e aplicação
das leis tributárias (Gutierrez, 2006). Assim, de acordo com o princípio da
legalidade, artigo 150, inciso I, da Constituição Federal (CF), todo tributo somente
pode ser instituído ou aumentado por meio de lei, ou seja, com consentimento
prévio dos representantes do povo nas suas respectivas casas legislativas:
federal, estadual, municipal ou distrital (Carvalho, 2009)

Já o princípio da “irretroatividade da lei tributária” visa a impedir que determinada
lei produza efeitos sobre fatos ocorridos antes de sua vigência (Fabretti, 2006). O
princípio da anterioridade, por sua vez, objetiva proibir a exigência de tributo ou
seu aumento “no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que o
instituiu”, a fim de evitar que o contribuinte seja surpreendido pela majoração da
carga tributária (Sabbag, 2009). O princípio da “isonomia tributária” trata da
igualdade de todos perante a lei. Constitui uma espécie do princípio geral de
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isonomia. Aparece no caput do artigo 5º da CF como um dos cinco direitos
fundamentais e é asseverado na questão tributária de forma clara no artigo 150,
inciso II da Constituição (Fabretti, 2006, p. 50). O princípio da “isonomia tributária”
busca a igualdade de todos perante a lei. Foi inserido no caput do artigo 5º da CF
como um dos cinco direitos fundamentais e no artigo 150, inciso II, da
Constituição. Esta busca ressaltar a questão tributária de forma clara (Fabretti,
2006).

A Constituição Federal 1988 traz a seguinte determinação em seu artigo 145,
parágrafo 1º:
“Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade desses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte
(Brasil, 1988).
O princípio da “capacidade contributiva” procura fazer a justiça fiscal e social,
exigindo proporcionalmente de acordo com a condição econômica dos
contribuintes. É importante salientar que a adequação do princípio da “capacidade
contributiva” aos impostos indiretos como o Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) é o princípio da “seletividade” (DEFINI, 2008).

Os tributos são seletivos quando objetivam reduzir a carga tributária de produtos
considerados essenciais ou aumentando-a, para aqueles menos essenciais, até
atingir a carga máxima para os tidos como supérfluos (Amaral, 2002).

A “progressividade” é outro princípio que se relaciona ao princípio da capacidade
contributiva. Em suma, o tributo é progressivo em relação à renda, quando sua
alíquota aumenta em razão do crescimento do valor do objeto tributado, ou seja, o
valor aumenta de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, a exemplo
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Territorial Rural (ITR) artigos 156, §1º e 153, § 4º, I), além do Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF) e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) (Defini, 2008, p. 88).
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O princípio de “não confisco” proíbe a utilização de tributos como um modo de
retirar do contribuinte as condições normais de desenvolvimento de qualquer
atividade econômica, desde que lícita, e busca proteger o contribuinte do ente
tributante quando este visa a tomar totalmente o seu patrimônio ou a sua renda
(Defini, 2008; Sabbag, 2009).

Finalmente, os princípios da “generalidade” e a “universalidade”. A “generalidade”
significa que o tributo deve abranger todos os contribuintes que praticarem ato ou
estejam em situação descrita em hipótese de incidência, enquanto a
“universalidade” significa incidir indistintamente sobre diversas formas de
rendimento (Defini, 2008). Assim, pautado pelos princípios anteriormente
ressaltados, o planejamento é cada vez mais utilizado como instrumento de
gestão tributária. O objetivo principal, nesse caso, é mitigar a carga fiscal imposta
sobre os produtos.

2.6.2 Elementos da gestão e planejamento tributário

O planejamento caracteriza-se como um importante diferencial competitivo para
as organizações, pois a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo.
Deste modo, a escolha da melhor forma de tributação passa a ser uma questão
de sobrevivência (Oliveira, Chieregato, Junior, Gomes, 2010).

Os brasileiros trabalham quase cinco meses do ano para pagar os tributos. As
empresas do país lideram o ranking mundial de tempo gasto para lidar com
impostos, superando 2.600 horas por ano. Em 2010 somaram-se mais de 1,3
trilhão de reais arrecadados, sendo uma das cargas tributárias mais elevadas do
mundo, com percentual equivalente ao de países desenvolvidos, como
Dinamarca, Suécia, Bélgica, França e Noruega, sendo a brasileira a mais alta
entre os países em desenvolvimento (Federação das Indústrias do Paraná - FIEP,
2013).

Já em outra pesquisa, desenvolvida em março de 2013 pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT), a carga tributária brasileira de 2012 bateu o
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recorde histórico, superando em 0,25 ponto percentual em relação a 2011. De
acordo com os dados dessa pesquisa, a carga tributaria vem crescendo de forma
contínua. Em 1986 ela correspondia a 22,39% do PIB. Em 1990, atingiu 29,91%,
chegando a 30,03% em 2000. Em 2010, ela já estava em 34,22%, passando para
36,02% em 2011. Em 2012, ela atingiu 36,27% do PIB. Em relação à totalidade
dos tributos arrecadados, os tributos federais são responsáveis por 69,96%; já os
tributos estaduais correspondem a 24,71% e os tributos municipais totalizam
5,33% (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT, 2013).

Considerando a distribuição dos tributos entre as esferas federal, estadual e
municipal, nota-se concentração da carga tributária na esfera federal, responsável
por quase 70% do total da arrecadação. Como os principais tributos exigidos nas
negociações internacionais são, em sua maioria, federais, sendo o Imposto de
Importação o mais importante, a atenção para esse custo a cada dia se torna
mais relevante para o administrador.

Devido a esse cenário, o planejamento tributário tornou-se indispensável, pois,
além da alta carga tributária, a legislação tributária brasileira é muito complexa,
com muitas leis e constantes alterações, o que dificulta a interpretação pelos
empresários.

Existem vários métodos para se evitar e gerenciar a tributação. O autor explica
que o critério mais adotado e aceito pela doutrina para classificar tais métodos
baseia-se na “licitude da conduta”. Assim, quando o contribuinte utiliza meios
ilícitos para escapar da tributação, tem-se a “evasão”. Quando utiliza meios
artificiosos, de modo que o seu comportamento, mesmo não sendo, a rigor, ilícito,
está atrelado às práticas atípicas para não pagar o tributo ou pagá-lo de forma
menos onerosa, tem-se a “elusão”. Por último, há o que os doutrinadores chamam
de “elisão”, que é quando o contribuinte busca pela forma lícita na prática de ato
ou celebração de negócios (Alexandre, 2009).

A “elisão” fiscal, além de prezar pela licitude de comportamento, encontra guarida
no ordenamento jurídico, visto que ninguém pode ser forçado a praticar negócio
da maneira mais onerosa. Por fim, entende-se por planejamento tributário uma
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forma lícita de mitigar a carga fiscal, o que exige alto conhecimento técnico e bom
senso do contribuinte ou dos responsáveis pelas decisões estratégicas no
ambiente corporativo (Alexandre, 2009).

O planejamento pode ser definido como o “projeto de um estado futuro desejado e
os meios efetivos para torná-los realidade”. Planejamento não é o seu produto, ou
seja, o plano, mas o processo envolvido. Nesse sentido, o papel do responsável
do planejamento não é simplesmente elaborá-lo, mas facilitar o processo de sua
elaboração pela própria empresa e deve ser realizado pelas áreas pertinentes ao
processo (Ackof, 1980, p. 45).

O planejamento tributário é definido também por um conceito mais amplo e
bastante técnico, quando seu estudo é feito preventivamente, ou seja, antes da
realização do fato administrativo, pesquisando seus efeitos jurídicos e
econômicos e as alternativas legais onerosas. Assim sendo, o planejamento
tributário é um recurso disponível para as empresas que procuram reduzir a carga
fiscal de forma lícita, sendo que a maneira legal de planejamento denomina-se
elisão fiscal e a forma ilegal é denominada evasão ilícita ou sonegação fiscal
(Fabretti, 1998, p. 28).

O planejamento tributário também tem como conceito “o processo de escolha de
ação ou omissão lícita, não simulada, anterior à ocorrência do fato gerador, que
vise, direta ou indiretamente, economia de tributos” (Malkowski, 2000, p. 22).

Conforme a finalidade, o planejamento tributário pode ser subdividido em três:
primeiro, evitar a incidência do tributo, tomando-se providências com o fim de
desviar-se do seu fato gerador. Segundo, reduzir o montante do tributo,
buscando-se meio de se reduzir a alíquota ou sua base de cálculo; e terceiro,
retardar o pagamento do tributo, adotando-se medidas que têm esse fim, sem a
ocorrência da multa. Para o autor, o planejamento tributário busca de forma legal
minimizar e/ou postergar ao máximo a obrigatoriedade do recolhimento dos
tributos. Em um contexto de competitividade como o existente no Brasil nos dias
atuais, dedicar algum tempo a esse planejamento pode significar custos mais
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baixos,

autofinanciamento

e,

consequentemente,

mais

lucratividade

e

competitividade (Amaral, 2002).

Portanto, devem-se estudar e identificar todas as opções legais aplicáveis ao
caso ou existência de lacunas (“brechas”) na lei, que possibilitem realizar a
operação pretendida, da forma menos onerosa possível para o contribuinte, sem
contrariar a lei (Fabretti, 2005, p.152-153).

Quanto à finalidade do planejamento tributário, verifica-se na literatura existente
concordância entre os autores em afirmar que ele busca obter economia fiscal, ou
seja, redução da carga tributária aos níveis realmente exigidos por lei.

Planejar não parece algo tão simples de ser realizado, mas diante dos conceitos
apresentados e práticas vivenciadas, acredita-se que é uma base importante que
facilita consideravelmente o processo de execução de qualquer tipo de atividade
ou projeto, sejam eles profissionais ou pessoais. Esse embasamento conceitual
sobre o planejamento permite mais aprofundamento a respeito do planejamento
tributário, que é foco deste trabalho.

Existem opções legais que podem contribuir para a redução dessa carga tributária
nas empresas, mas que nem sempre são conhecidas e praticadas por todas.
Além da alta carga tributária, tem-se também a dificuldade de adequação a um
regime tributário que melhor se ajusta ao porte da empresa, devido principalmente
à grande variedade de normas e legislações tributárias existentes no Brasil, além
das frequentes alterações sofridas pelas mesmas.

A redução ou diferimento dos tributos são possíveis com bom planejamento
tributário, também conhecido pela literatura internacional como corporate tax
avoidance. De forma mais ampla, o significado de planejamento é definido como
ações que resultem em reduções dos tributos explícitos da empresa,
independentemente se os métodos utilizados para alcançar esses resultados
foram lícitos (Hanlon & Heitzman, 2010).
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Ou seja, a busca por práticas de tax avoidance podem trazer resultados positivos,
aumentando o fluxo de caixa, mas ao mesmo tempo podem chamar a atenção
das autoridades fiscais. Neste último caso, podem gerar resultados negativos,
caso sejam detectadas irregularidades no método utilizado para a confecção do
planejamento tributário, resultando em penalidades por essas autoridades
(Hanlon & Heitzman, 2010).

Diante do exposto, entende-se que a busca pelo pagamento mínimo dos tributos
por meio do planejamento deve ser feito com observação dos limites da lei. Isso
pode ser alcançado pela utilização do regime de Drawback, que promete tornar os
produtos brasileiros mais competitivos para o mercado global, pois se o
empresário se organizar e planejar fazendo uso desse incentivo, reduzirá seus
custos com a tributação e, consequentemente, o preço final.

2.7 Drawback: histórico e modalidades
Conforme a Lei no 8.402 de 1922, o Drawback é um instrumento da política de
comércio exterior brasileira cujo objetivo principal é incentivar as exportações
brasileiras (Brasil, 1922). É um regime aduaneiro especial que, conforme a
modalidade, consiste na desoneração ou dispensa do pagamento dos tributos
incidentes na aquisição de insumos nacionais ou estrangeiros, de forma
combinada ou não, que serão empregados na produção de bens exportados, a
serem exportados ou a fornecer.

Há autores que entendem que o regime aduaneiro especial de Drawback data dos
séculos XIV e XV na Inglaterra e do século XIX na França e Portugal, portanto,
um dos incentivos à exportação mais antigos, consistindo-se da liberação do
pagamento dos direitos aduaneiros de insumos a serem incorporados a produtos
exportados para as colônias ultramarinas. Outros autores entendem que a sua
utilização remonta ao século XVII, quando foi utilizado como medida de estímulo
econômico, por Colbert, na França (Araújo & Sartori, 2004).

A utilização do Drawback data de 1936, com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº
994. Porém, as relações jurídicas de comércio exterior no Brasil, bem como o

54

Drawback com os contornos que se conhece atualmente, têm como matriz o
Decreto-Lei n° 37 de 1966 (Brasil, 1966). Este decreto passou por várias
alterações ao longo dos anos para se adaptar às mudanças de mercado,
permitindo o seu uso como mecanismo de fomento à competitividade dos
produtos brasileiros no comércio internacional, sem ferir os acordos e tratados
internacionais assinados pelo Brasil.

Assim, segue a evolução do regime de Drawback dividida em cinco etapas:

a) Compreendido de 1936 a 1982, caracterizado por ser mais liberal;
b) entre 1982 e 1983, caracterizado pela crise cambial;
c) que vai de 1983 a 1992, marcado pela retomada da utilização do Drawback
com restrições;
d) com a abertura econômica pelo governo Collor, que teve início em meados
de 1990 até os dias atuais, caracterizado por um cenário econômico e
político voltado para os negócios e integrações internacionais, de
concorrência acirrada, em que empresas e profissionais se organizavam
estrategicamente na busca de reduções de custos, processos eficientes,
produtos inovadores, com alta tecnologia e qualidade.
e) a criação do Drawback - suspensão integrada, que veio agregar valor ao
Drawback. Suspensão com possibilidade de compra no mercado nacional
de mercadorias com o não pagamento do IPI, PIS/PASEP e COFINS
(Araujo & Sartori, 2004, p. 29).

O regime aduaneiro especial Drawback tem a finalidade de estimular a produção
de bens exportáveis; promover a entrada de moedas fortes no país; buscar
resultado positivo na balança comercial; e, por último, gerar empregos. Para isso,
faz a desoneração fiscal, mecanismo utilizado como incentivo, que se tornou uma
opção real para as empresas exportadoras manterem a competitividade no
mercado internacional e conquistar novos mercados.

Conforme dados do Departamento de Comércio Exterior (DECEX), o Drawback
participa de aproximadamente 30% do total das exportações. É conhecido que
essa participação é devida à complexidade na implantação do regime,
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principalmente pela exigência da integração de vários setores da organização,
como produção, financeiro, contábil, compras e estoques.

Uma das metas da política de comércio exterior do governo brasileiro é beneficiar
indústrias que têm como objetivo principal a produção voltada para a exportação.
Nesse sentido, o governo brasileiro busca, por meio de incentivos, diminuir a
carga tributária de exportadores.

O regime aduaneiro Drawback, conforme mencionado anteriormente, tem como
fundamento legal o Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, art. 78, o qual
está regulamentado pelo Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009 regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o
controle e a tributação das operações de comércio exterior (Regulamento
Aduaneiro, artigos 383 a 403), sendo este último alterado e acrescido com
dispositivos do Decreto nº 8.187, de 17 de janeiro de 2014.

O Decreto-Lei n° 37/66, no seu artigo 78, estabelece três modalidades de
Drawback - suspensão, isenção e restituição - e "operações especiais", também
conhecidas como "submodalidades" das três existentes. O Decreto n° 7.213, de
15 de junho de 2010 (artigos 384 A e 384 B), altera o Drawback suspensão
comum, passando este a Drawback suspensão integrado.

O regime aduaneiro Drawback é dividido em modalidades, conforme se segue:

Suspensão: do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a
ser exportada após beneficiamento ou acondicionamento de outra a ser
exportada. Permite a aquisição de insumos, quer seja na importação ou no
mercado interno, de forma combinada ou não.

A diferença entre o Drawback integrado suspensão e o Drawback suspensão
comum está na possibilidade de o primeiro permitir importar e/ou comprar no
mercado nacional mercadoria beneficiada com suspensão e posterior isenção do
pagamento dos tributos quando da efetivação da exportação e o último permitir
somente a importação.
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O Drawback Suspensão Integrado foi criado após as diversas reclamações de
empresas importadoras e exportadoras diante da dificuldade de operacionalizar
de maneira distinta duas modalidades de Drawback: o Drawback Verde Amarelo:
destinado à compra no mercado nacional, com suspensão e posterior isenção do
IPI, PIS/PASEP e COFINS, de produto a ser incorporado e depois exportado; e o
Drawback Suspensão - utilizado somente na importação. A portaria n° 467, de 25
de Março de 2010, publicada de forma conjunta pela SRFB - Secretaria da
Receita Federal do Brasil e SECEX - Secretaria de Comércio Exterior do MDIC
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, revogou o
Drawback Verde-Amarelo.

Figura 1 – Processo geral do Drawback integrado suspensão.
Fonte: Brasil (2015). Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Palácio do Planalto.
Recuperado de http://www.desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/index.php?area=5. 4

O processo geral do regime de Drawback é caracterizado primeiramente com a
solicitação pela empresa do regime de Drawback suspensão junto ao SECEX.
Em seguida, após a liberação do ato concessório, há a aquisição de insumos no
mercado interno e/ou aquisição destes por importação, todos com suspensão de
tributos. Assim, após adquiri-los e industrializá-los, a empresa beneficiada pelo
regime exporta-os, finalizando a operação. Por fim, a SECEX atesta a operação
de Drawback como último passo do processo.
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Isenção: dos tributos exigíveis na importação de mercadoria, em quantidade e
qualidade equivalentes às utilizadas em operação de industrialização de produto
exportado, sendo de competência da SECEX.

Salienta-se que, para que essa modalidade seja concedida, deverá ser
devidamente justificada, no caso de importação de mercadoria equivalente, com a
mesma finalidade da importada originalmente, observados os respectivos
coeficientes técnicos de utilização, sendo que o montante total da importação será
limitado ao valor da mercadoria substituída.

O Drawback isenção é utilizado em processo contrário ao do Drawback
suspensão, pois nesse caso a importação dos insumos com a isenção do
pagamento dos tributos – Imposto de Importação (II), IPI, PIS/PASEP-importação
e COFINS-importação – possui a finalidade de repor os estoques de produtos
importados, os quais foram objeto de pagamento de tributos incidentes na sua
importação, mas que foram utilizados na fabricação de produtos que vieram a ser
exportados. Assim sendo, essa modalidade é mais utilizada por empresas que
não exportam frequentemente e/ou não possuem um planejamento de
importação, produção e exportação bem definidos.

A exportação do produto em cujos beneficiamento, fabricação, complementação
ou acondicionamento tenham sido utilizadas as mercadorias importadas deverá
ser comprovada pelo beneficiário do regime.

Na modalidade de Drawback isenção os tributos somente serão isentos quando
acontecer a segunda importação, ou seja, o beneficiário do regime terá 50% dos
tributos isentos quando somados os dois processos de importação. Assim sendo,
ele pagará os tributos devidos do primeiro processo e obterá a isenção do
segundo.
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Figura 2 – Processo geral do Drawback integrado isenção.
Fonte: Fonte: Brasil (2015). Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Palácio do
Planalto. Recuperado de http://www.desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/index.php?area=5. 4

O primeiro passo para dar início ao processo do Drawback integrado isenção é a
importação de insumos e/ou aquisição do mercado interno, com recolhimento dos
tributos. Em seguida, após a empresa industrializá-los, exporta o produto final
para, em seguida, solicitar o Drawback isenção junto ao SECEX, que analisa e
concede o ato concessório.

Finalmente, quando acontece a segunda compra de insumos, a empresa terá a
oportunidade de repor os estoques, porém com a isenção dos tributos que
normalmente são cobrados para essas operações.

59

Restituição (total/parcial): dos tributos pagos na importação de mercadoria
exportada

utilizada

após

beneficiamento

ou

utilizada

na

fabricação,

complementação ou acondicionamento de outra exportada.

A lógica do Drawback restituição é a mesma da isenção, pois o beneficiário
realiza a importação em regime comum com o recolhimento de todos os tributos e
tem como objetivo a venda do produto final no mercado doméstico, mas que por
oportunidade incorporou os insumos em produtos que posteriormente foram
exportados. A diferença está na possibilidade de o beneficiário não fazer uma
segunda importação sob a modalidade isenção para repor o estoque, mas sim
requerer a restituição dos tributos pagos na importação dos insumos.

Duas observações devem ser feitas a respeito dessa modalidade: os tributos
restituídos - somente o Imposto de Importação (II) e o Imposto sobre Produtos
Industrializado (IPI) são contemplados na restituição. A forma da restituição é
realizada por meio de crédito fiscal, consignado no Certificado de Crédito Fiscal à
Importação mediante o crédito na conta corrente na qual tenham sido debitados o
II e IPI anteriormente.

Conclui-se que essas características, juntamente com o prazo para concessão,
são os grandes causadores da baixa utilização dessa modalidade. A concessão
do Drawback na modalidade de restituição é de competência da SRF Brasil,
mediante requerimento protocolado pelo beneficiário em até 90 dias após a
efetivação da exportação, prorrogável por mesmo período.
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Figura 3 – Exemplo de Drawback restituição.
Fonte: Brasil (2015). Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Palácio do
Planalto. Recuperado
de http://www.desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/index.php?
area=5. 4

O Drawback restituição ocorre quando o importador adquire insumos com
pagamento dos tributos nessa operação. Em seguida, após industrializá-los, ele
exporta o produto final e depois solicita o regime de Drawback restituição junto à
Receita Federal Brasileira (RFB), que analisa e aprova o benefício emitindo um
certificado de crédito fiscal.

2.7.1 Drawback: submodalidades

A norma que define as modalidades para o Drawback como restituição,
suspensão e isenção também prevê a existência de “operações especiais”, que
em regra os autores tratam de “submodalidades”, uma vez que só poderão ser
aplicadas se submetidas conforme as normas jurídicas da “modalidade”. Em
outras palavras, elas são espécies do gênero “modalidade”. Na modalidade
suspensão estão incluídas as submodalidades de Drawback para embarcação,
sem expectativa de pagamento, para fornecimento no mercado interno, genérico
e intermediário. Já a modalidade isenção somente prevê a submodalidade
Drawback para embarcação.
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As submodalidades do Drawback têm suas origens na prática das empresas
brasileiras que objetivavam sua evolução no comércio internacional, devido ao
aumento da competitividade externa, além da busca da superação dos problemas
internos no Brasil (Faro, 2012).

A Portaria n° 23 de 14 de julho de 2011 (Brasil, 2011), emitida pela SECEX do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – e alterada pela
Portaria n° 14 de 29 de abril de 2014, descreve as "submodalidades" do regime
aduaneiro especial de Drawback como se segue:

O Drawback genérico é relacionado, no art. 101 ao art. 105 dessa portaria, sendo
uma operação especial concedida apenas na modalidade suspensão – seja
integrado, fornecimento ao mercado interno ou embarcação – em que são
admitidos a discriminação genérica da mercadoria e o seu respectivo valor,
dispensada a classificação na NCM do MERCOLSUL – e a quantidade. A
aquisição no mercado interno, caso ocorra, e a importação ficam limitadas aos
valores aprovados no ato concessório.
Entretanto, o Drawback sem expectativa de pagamento é abordado no art. 106 ao
art. 108 como uma operação especial, concedida exclusivamente na modalidade
suspensão – seja integrado, fornecimento ao mercado interno ou embarcação –,
que se caracteriza pela não expectativa de pagamento, parcial ou total, da
importação.

Já o Drawback intermediário é descrito no art. 109 ao art. 112 e do art. 131 ao art.
135 como uma operação especial concedida a empresas denominadas
fabricantes-intermediários, que importam e/ou adquirem no mercado interno
mercadorias destinadas à industrialização de produto intermediário a ser
fornecido a empresas industriais exportadoras, para emprego na industrialização
de produto final destinado à exportação. Uma mesma exportação poderá ser
utilizada para comprovar o ato concessório do fabricante-intermediário e da
industrial-exportadora, proporcionalmente à participação de cada um no produto
final exportado. É obrigatória a menção expressa da participação do fabricanteintermediário no Registro de Exportação (RE).
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O Drawback para embarcação, conforme descrito no art. 113 e art. 114 e nos art.
136 e art. 137, é uma operação especial concedida para importação de
mercadoria utilizada em processo de industrialização de embarcação, destinada
ao mercado interno, conforme o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de
1992.

O Drawback para fornecimento no mercado interno, de acordo com o art. 115 e
art. 116, é uma operação especial concedida para importação de matérias-primas,
produtos intermediários e componentes destinados à fabricação no país de
máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno em decorrência
de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível. Essa moeda
é proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional,
da qual o Brasil participe ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda,
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com
recursos captados no exterior, de acordo com as disposições constantes do art. 5º
da Lei nº 8.032, de 1990, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.184, de
2001, e do Decreto nº 6.702, de 18 de dezembro de 2008.

Além do exposto anteriormente, destacam-se outras características a respeito do
regime de Drawback nas suas modalidades e submodalidades. E, conforme o
artigo 310 do Decreto n° 6.759, de 2009, nas situações em que as mercadorias
estiverem depositadas sob o regime aduaneiro especial de entreposto na
importação, entreposto industrial ou sob depósito alfandegado certificado, poderá
ser solicitada a transferência para o regime de Drawback. O mesmo poderá
ocorrer com a transferência de mercadorias do Drawback para outros regimes
aduaneiros especiais, desde que realizada a baixa do Drawback.

O mesmo decreto destaca que a mercadoria objeto de pedido de Drawback não
poderá ser destinada à complementação de processo industrial de produto já
contemplado por regime de Drawback concedido anteriormente. Como regra
geral, as importações brasileiras estão dispensadas de licenciamento, devendo os
importadores tão somente providenciar o registro da Declaração de Importação
(DI) no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), com o objetivo de
dar início aos procedimentos de despacho aduaneiro junto à unidade local da
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RFB - art. 8º da Portaria SECEX n° 10, de 24/05/2010. Porém, conforme o artigo
9° dessa mesma portaria, as importações vinculadas ao regime de Drawback
estão sujeitas a emissão de Licenciamento de Importação Automático - LI previamente

ao

despacho

aduaneiro.

Entretanto,

quando

o

tratamento

administrativo da mercadoria a ser importada exigir o licenciamento antes do
embarque da mercadoria no exterior, esta deverá ser cumprida.

A Licença de Importação (LI) é um documento eletrônico processado por meio do
SISCOMEX, que é utilizado para licenciar as importações de produtos cuja
natureza ou tipo de operação está sujeita a controles de órgãos governamentais,
também conhecidos como órgãos anuentes. A LI tem como objetivo obter a
autorização/conformidade do órgão responsável pelo controle do produto ou
operação. Assim, o importador, ou seu representante legal, formula a LI no
SISCOMEX e a transmite para a base central, que receberá a numeração
específica e ficará à disposição do respectivo anuente/licenciador. O importador
ou representante legal poderá solicitar a formulação da LI em uma agência do
Banco do Brasil.
A DI referente ao processo de importação beneficiado pelo Drawback suspensão
integrado e isenção deverá ser preenchida com o número da adição e do ato
concessório de Drawback correspondente. Essas importações brasileiras, para
efeito de aplicações de controles administrativos, estão classificadas por:
importações não permitidas, por país ou mercadoria; importações permitidas,
dispensadas de licenciamento, sujeitas a licenciamento automático e não
automático. Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores somente registrar a DI no SISCOMEX
(recuperado de: www.mdic.gov.br).

O despacho aduaneiro de mercadorias na importação é o procedimento mediante
o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação
às mercadorias importadas, aos documentos apresentados e à legislação
específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro.
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Toda mercadoria procedente do exterior, importada a título definitivo ou não,
sujeita ou não ao pagamento do imposto de importação, deve ser submetida a
despacho de importação, realizado com base em declaração de importação
apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a mercadoria
(recuperado de: http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExplmplDesp
Adulmport.htm). A informação deverá ser preenchida na tela "Complementares",
no campo "Informações Complementares".

O DECEX poderá solicitar a apresentação de laudo técnico - documento utilizado
para discriminar o processo industrial dos bens a exportar ou exportados,
contendo a existência ou não de subprodutos ou resíduos, com valor comercial, e
perdas sem valor comercial – ao beneficiário do regime, para eventual verificação
dos dados apresentados no ato concessório de Drawback. Vale ressaltar que o
DECEX poderá exigir laudo técnico emitido por órgão ou entidade especializada
da Administração Pública Federal.

2.7.2 Tributos incidentes nas operações de Drawback
Conforme foi explicitado, a sistemática do Drawback abrange vários tributos,
quais sejam: II, IPI, ICMS - ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior -, adicional de frete para a renovação da marinha mercante (AFRMM),
PIS,

PASEP,

COFINS-contribuição,

PIS/PASEP-importação

e

COFINS-

importação.

A dispensa dos tributos devidos no mercado interno é concedida segundo as
modalidades: imunidade do pagamento do IPI e do ICMS nas saídas de
mercadorias para exportação; isenção de pagamento do IPI e do ICMS;
manutenção dos créditos fiscais de IPI e de ICMS; isenção do pagamento da
COFINS; isenção do pagamento do PIS; e recuperação e manutenção de créditos
do PIS (Araujo & Sartori, 2004).

A desoneração de IPI, PIS/PASEP e COFINS nas aquisições internas ou
importações está mencionada expressamente na Portaria Secex nº 23/2011. Já a
desoneração do AFRMM está prevista no art. 15 da Lei nº 10.893/2004.
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A desoneração do ICMS foi definida pela Lei Complementar nº 24/1975, conforme
imposição do art. 155 da Constituição Federal. A Lei Complementar nº 24/1975
relata, no seu art. 1º, que benefícios relativos a este imposto serão concedidos ou
revogados nos termos de convênio celebrados e ratificados entre estados e o
Distrito Federal, portanto, afasta-se a competência federal para conceder
isenções quanto ao ICMS, conforme o disposto no art. 151, III, da mesma
Constituição.

Em 15 de abril de 1975, o Colegiado, conhecido como Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ), composto de representantes dos estados, Distrito
Federal e União, é quem possui competência para celebrar convênios ou revogar
benefícios quando se trata de ICMS, de acordo com o art. 3º do Convênio ICMS
nº 133, de 12 de dezembro de 1977. Esse artigo somente se atenta à modalidade
isenção, porém, com o convênio ICMS nº 27 de 13 de setembro de 1990, passou
a admitir também a modalidade suspensão.

No entanto, há uma diferenciação quanto à abrangência desses tributos conforme
as três modalidades citadas. A Figura 4 elucida os tributos previstos pela
perspectiva decrescente, ou seja, da opção mais vantajosa para a menos
vantajosa, conforme a modalidade escolhida. Nota-se que na modalidade
suspensão o regime alcança mais tributos se comparada com a modalidade
restituição ou isenção.

Modalidade de Drawback
Suspensão

Isenção

Restituição

Tributos Isentos
Imposto de Importação
IPI
COFINS
PIS
ICMS
AFRMM
Imposto de Importação
IPI
COFINS
PIS
AFRMM
Imposto de Importação
IPI
COFINS
PIS

Figura 4 – Tributos abrangidos.
Fonte: Luz, R. (2011), Comércio Internacional e Legislação aduaneira. 2. ed., São Paulo, Elsevier
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É perceptível a diferença entre as possibilidades de desoneração dos tributos
conforme a modalidade de Drawback escolhida. Isso confirma a importância de se
utilizar a mais adequada, possibilitando substancial economia do valor gasto com
os tributos na importação.

2.7.3 Estrutura do comércio exterior brasileiro

A estrutura do comércio exterior brasileiro é representada pela Figura 5. Seus
órgãos mais fundamentais na atuação do comércio exterior são a Câmara de
Comércio Exterior (CAMEX), a SECEX, a Receita Federal do Brasil e o Banco
Central do Brasil.

Figura 5 - Estrutura do comércio exterior brasileiro.
Fonte: MDIC/2015
CAMEX: Câmara de Comércio Exterior; COMEX: Comércio Exterior DECEX:
Departamento de Comércio Exterior; DECOM: Departamento de Defesa
Comercial; DEINT:
Departamento de Negociações Internacionais; DEPLA:
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior.

A CAMEX é integrada pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior; pelos Ministros Chefe da Casa Civil; das Relações Exteriores; da
Fazenda; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e do Planejamento,
Orçamento e Gestão. A CAMEX tem por objetivo a formulação, adoção,
implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio
exterior de bens e serviços, incluindo o turismo. Ademais, formula políticas e
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coordena atividades visando ao desenvolvimento do comércio exterior brasileiro
de bens e serviços, assim como avalia os resultados e os reflexos das políticas
econômicas sobre o comércio exterior, principalmente nas exportações.

Compete também à CAMEX servir de instrumento de diálogo e articulação entre o
governo federal e o setor produtivo privado, objetivando fazer com que a política
de comércio exterior possa refletir as necessidades dos agentes econômicos. A
estrutura do comércio exterior brasileiro pode-se dividir em duas áreas de
atuação. A primeira é composta de órgãos que tratam dos interesses brasileiros
no exterior, compreendendo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a
SECEX e a Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN). A segunda área está
relacionada aos assuntos gerenciais e reguladores de comércio exterior no Brasil,
que são conduzidos pelos seguintes órgãos de competência: os órgãos gestores
que compreendem a SECEX, a RFB, o Banco Central do Brasil (BACEN) e os
órgãos anuentes, responsáveis por auxiliar no controle comercial, quando for
necessária a análise especializada da operação devido à natureza do produto ou
pela finalidade da operação.

Verifica-se que a administração dos assuntos da área externa é dicotômica entre
MDIC via SECEX e Ministério da Fazenda via RFB. São de responsabilidade do
MDIC as bases da formulação da política de comércio exterior do país. Ao
Ministério da Fazenda cabe a formulação da política aduaneira e cambial do país.
Neste capítulo, devido ao tema da dissertação, abordam-se somente os órgãos
gestores dos incentivos à exportação brasileira, compreendendo SECEX, RFB e
BACEN.

2.7.3.1 Secretaria de Comércio Exterior (SECEX)

É uma secretaria subordinada ao MDIC, responsável por atividades do comércio
exterior brasileiro. Apesar de se tratar de uma secretAria, possui poderes para
regulamentar as normas. Suas competências são (Brasil, 215):

a) Formular propostas de políticas e programas de comércio exterior e
estabelecer normas necessárias à sua implementação;

68

b) propor medidas, no âmbito das políticas fiscal e cambial, de financiamento,
de recuperação de créditos à exportação, de seguro, de transportes e
fretes e de promoção comercial;
c) propor diretrizes que articulem o emprego do instrumento aduaneiro com
os objetivos gerais de política de comércio exterior, bem como propor
alíquotas para o imposto de importação, e suas alterações;
d) participar das negociações em acordos ou convênios internacionais
relacionados ao comércio exterior;
e) implementar os mecanismos de defesa comercial;
f) apoiar o exportador submetido a investigações de defesa comercial no
exterior.

A SECEX conta com os seguintes departamentos a ela subordinados (Brasil,
2015):

a) DECEX: que possui a competência de empreender esforços para o
aperfeiçoamento dos mecanismos de comércio exterior brasileiro e
implementar ações direcionadas à sua simplificação e adequação.
Compete ainda ao DECEX analisar e deliberar sobre atos concessórios
(AC) de Drawback nas operações que envolvam regimes aduaneiros
especiais e atípicos, Drawback, nas modalidades de isenção e suspensão,
fiscalizar preços, pesos, medidas, classificação, qualidades e tipos,
declarados nas operações de exportação e importação, diretamente ou em
articulação

com

outros

órgãos

governamentais,

respeitadas

as

competências das repartições aduaneiras;
b) DEINT (Departamento de Negociações Internacionais);
c) DECOM (Departamento de Defesa Comercial);
d) DEPLA (Departamento de Planejamento de Desenvolvimento).

2.7.3.2 Receita Federal do Brasil

A Receita Federal do Brasil, órgão específico, singular, é diretamente subordinado
ao Ministro de Estado da Fazenda. Entre suas finalidades, incluem-se:
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a) Planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as
atividades de administração tributária federal;
b) propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação e a consolidação da
legislação tributária federal;
c) interpretar e aplicar a legislação fiscal, aduaneira, de custeio previdenciária
e correlata, editando os atos normativos e as instruções necessárias à sua
execução;
d) acompanhar a execução das políticas tributária e aduaneira e estudar seus
efeitos na economia do país;
e) dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação, recolhimento e controle
dos tributos e contribuições e demais receitas da União, sob sua
administração;
f) propor medidas destinadas a compatibilizar os valores previstos na
programação financeira federal com a receita a ser arrecadada;
g) estimar e quantificar a renúncia de receitas administradas e avaliar os
efeitos das reduções de alíquotas, das isenções tributárias e dos incentivos
ou estímulos fiscais, ressalvada a competência de outros órgãos que
também tratam desses assuntos;
h) celebrar convênios com os órgãos e entidades da Administração Federal e
entidades de direito público ou privado, para permuta de informações,
racionalização de atividades e realização de operações conjuntas;
i) dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
administração, fiscalização e controle aduaneiros, inclusive no que diz
respeito ao alfandegamento de áreas e recintos;
j) dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar o controle do valor
aduaneiro e de preços de transferência de mercadorias importadas ou
exportadas, ressalvadas as competências do Comitê Brasileiro de
Nomenclatura;
k) dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades
relacionadas a: nomenclatura, classificação fiscal e origem de mercadorias,
inclusive representando o país em reuniões internacionais sobre a matéria;
l) administrar, controlar, avaliar e normatizar o SISCOMEX, ressalvadas as
competências de outros órgãos.
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Cabe ressaltar a interligação entre SECEX e Receita Federal do Brasil no controle
e regulamentação do Drawback.

2.7.3.3 Banco Central do Brasil (BACEN)

O BACEN é o órgão executivo central do sistema financeiro do país. Compete-lhe
cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema e
as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O CMN é órgão
normativo, responsável pelas diretrizes da política monetária, creditícia e cambial
do país.

2.8 Modelo analítico da pesquisa

O fornecedor intermediário importa a mercadoria e paga os tributos devidos na
importação (1), depois a primeira venda é realizada para a empresa exportadora
(2). Em seguida, a empresa exportadora pede o ato concessório de Drawback ao
governo brasileiro (3). O governo brasileiro concede o AC de Drawback à
empresa exportadora (4) e então a exportação é feita (5). A empresa fornece os
dados sobre a exportação realizada, o ato concessório de Drawback e seu
controle (6). O fornecedor intermediário pede o AC de Drawback ao governo (7).
O governo concede o AC de Drawback ao fornecedor intermediário (8). O
fornecedor intermediário faz a segunda importação de insumos com isenção de
tributos (09). O fornecedor intermediário faz a sua segunda venda à empresa
fornecedora com preço mais baixo (10) e a empresa exportadora faz sua segunda
exportação com preço mais baixo (11) (Figura 6).
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Governo

(8)

(3)

(7)

(4)
(2)

Fornecedor
Intermediário

(6) Empresa Exportadora
(10)

(1)

(9)

Fornecedor
externo
Figura 6 – Modelo analítico da pesquisa.
Fonte: Elaborado pelo Próprio autor/2015

(5)

(11)

Importador
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta seção, fica evidenciado o processo metodológico de pesquisa adotado. São
apresentadas também as etapas de investigação com o emprego de estratégias
distintas, porém convergentes, na tentativa de alcance dos objetivos específicos
deste trabalho.

Para a classificação deste estudo, tomam-se como referência as ponderações
apresentadas por Vergara (2005), que especifica uma pesquisa em relação a dois
aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.

3.1 Tipo de pesquisa

De acordo com os tipos de pesquisa proposto por Vergara (2005), quanto aos
fins, serão utilizados três formas de pesquisa nesta dissertação: a) descritiva, pois
expõe as características do processo de aplicação e controle do regime aduaneiro
especial de Drawback como instrumento para a estratégia de redução dos custos
tributários de bens destinados à exportação; b) explicativa, pois esta dissertação
tem como objetivo demonstrar as etapas de implantação do Drawback, bem como
a sua utilização como estratégia de internacionalização das empresas,
possibilitada pela eficácia na redução de custos dos produtos finais, tornando-os
mais competitivos; c) exploratória, visto que este trabalho foi realizado em área
que,

como

pesquisa,

há

pouco

conhecimento

sistematizado,

devido

principalmente à constante alteração das normas que a permeiam.

Quanto aos meios de investigação, serão utilizadas pesquisas de campo, Ex post
facto e documental, pois possuem características que corroboram os objetivos
desta investigação.

A pesquisa de campo foi realizada em empresa importadora e exportadora, local
onde ocorrem as etapas de planejamento, organização e execução do regime
aduaneiro de Drawback.
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A utilização da investigação Ex post facto se deve por se referir a fatos passados,
e que por possuírem variáveis não passíveis de controle. Assim, a investigação
empírica permite demonstrar toda a operacionalização e os benefícios gerados
pelo regime de Drawback. Por fim, foi utilizada a investigação documental, pois
serão analisados documentos relativos à importação de produtos utilizados na
fabricação, modificação e/ou acondicionamento de outros produtos que serão
exportados de forma direta ou indireta. Pela ótica do comércio exterior, serão
utilizados dados fornecidos pelo DECEX pertencente à SECEX do MDIC.

3.2 Seleção do sujeito da pesquisa

O sujeito da pesquisa foi o Sr. Henrique, analista de custo da instituição escolhida
como unidade analítica. Ele trabalha há oito anos nessa instituição e tem sob sua
responsabilidade a execução das operações financeiras, como a formação do
preço de custo dos produtos e de comércio exterior, inclusive as operações
relacionas à utilização do regime de Drawback.

3.3 Coleta de informações

Na presente pesquisa foram coletados, primeiramente, os dados secundários,
obtidos por meio de pesquisa documental. Na pesquisa documental as fontes de
documentos utilizadas foram os documentos oficiais, como as leis, dados
estatísticos e publicações especializadas. Foram pesquisadas inúmeras fontes
para a coleta de dados secundários, destacando-se os principais: MDIC e órgãos
a ele subordinados, como a SECEX, que disponibiliza os dados estatísticos sobre
o comércio exterior e o sistema ALICE WEB que é um Sistema de Análise das
Informações de Comércio Exterior via Internet. Além destes, cabe ressaltar que a
fundamentação teórica enquadra-se também como fonte de dados secundários,
sendo estes relatados nas referências bibliográficas.

Após a pesquisa documental, os dados primários foram coletados por meio de
questionário e entrevista pessoal. A função, nesta pesquisa, do questionário foi
obter o que, de onde e quanto a empresa pesquisada importa; quais os produtos,
quanto e para onde ela exporta; quais incentivos governamentais são conhecidos
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e utilizados por ela, qual o motivo e se houve ganho competitivo com a utilização
do regime de Drawback; como é a formação do preço de exportação; e quais
estratégias foram utilizadas pela empresa para alcançar o mercado internacional.

A entrevista constituiu de uma conversa oral entre o pesquisador e o analista de
custo. A entrevista permitiu tratamento em caráter pessoal, captando realidades e
percepções. O papel do pesquisador foi preservar o objetivo principal, que foi
obter as informações necessárias para se compreender as perspectivas e as
experiências do entrevistado. Contudo, foi elaborado e aplicado um roteiro de
modo a guiar o entrevistador nos principais tópicos. Deste modo, as perguntas
foram estabelecidas de forma predeterminada.

Os principais tópicos do roteiro da entrevista foram a obtenção dos dados gerais
da empresa objeto desta dissertação, os dados sobre as operações de
importação e exportação dessa empresa, os dados sobre a sua estratégia de
importação e exportação, a estratégia de expansão utilizada pela empresa
pesquisada em mercados internacionais, a sua estrutura de importação e
exportação e os resultados alcançados por ela com a utilização do regime de
Drawback.

A entrevista possibilitou tratar de temas complexos, por ser permeada pela
interatividade entre o pesquisador e o pesquisado. Assim, foi possível investigar
de forma mais aprofundada temas que provavelmente não se poderia obter se o
meio utilizado fossem somente questionários.

A abordagem adotada na pesquisa foi qualitativa. Assim, por meio de entrevista e
questionário procurou-se identificar as informações relevantes sobre as
percepções e constatações do entrevistado e confrontá-las com o conhecimento
nessa área e os dados disponibilizados pelo governo brasileiro.

A pesquisa de campo foi realizada no mês de fevereiro de 2015. As informações
da entrevista pessoal foram gravadas e posteriormente compiladas e transcritas
por este autor para a dissertação.
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Os dados referentes aos custos de importação foram fornecidos pelo executivo
entrevistado, especificamente para os fins deste estudo. Para o cálculo do custo
de importação foram utilizados dois espelhos relativos a duas notas fiscais de
importação realizada no ano de 2015 e cujos produtos possuem a NCM
8483.4090 e NCN 8409.9112. Esses dados destinaram-se à elaboração de dois
quadros comparativos das importações com e sem a utilização do regime
aduaneiro de Drawback.

3.4 Limitações do método deste estudo

Era intenção inicial desenvolver um estudo com número mais significativo de
empresas do setor automobilístico que, como a OMR, estão situadas em Sete
Lagoas. Porém, após contato, essas empresas não se comprometeram a dar
informações, por entenderem que são de caráter sigiloso. Assim, limitou-se a um
estudo de caso da empresa OMR.

A pesquisa com base em entrevista de campo, apesar de retratar uma realidade,
é passiva de subjetividade. Assim, o pesquisador não tem como medir o
diferencial semântico entre as ações praticadas pelo sujeito entrevistado e os
seus comentários. O tema Drawback envolve questões tributárias que, como
regra, possuem volumes financeiros altos, os quais têm a sua divulgação
protegida por sigilo constitucional e fiscal, o que reflete uma limitação na obtenção
de dados para estudos.

Finalmente, as alíquotas percentuais utilizadas para os cálculos foram obtidas
conforme a classificação de NCM fornecida na nota fiscal, ou seja, caso houvesse
um erro nessa classificação implicaria uma imprecisão nos valores totais.
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4

APRESENTAÇÃO

E

ANÁLISE

DOCUMENTAIS

DO

DRAWBACK

SUSPENSÃO DEZEMBRO DE 2014

Este capítulo assume o propósito de apresentar e analisar os dados documentais
do regime de Drawback referentes ao mês de dezembro de 2014 e aos períodos
de janeiro a dezembro de 2013 e de 2014, elaborados pela coordenação geral de
exportação e Drawback do MDIC.

Ressalta-se que houve mudanças na metodologia utilizada pelo MDIC no
levantamento dos dados estatísticos. A partir do relatório do mês de outubro de
2014, os dados estatísticos sobre as operações de Drawback na modalidade
suspensão passaram a ser divulgados utilizando-se o mês do “desembaraço
aduaneiro” de mercadorias como marco temporal dos “registros de exportação”, e
não mais o mês de “averbação” do “registro de exportação”, que foi o critério
adotado nos relatórios anteriores. Tal mudança visa a compatibilizar as
informações do regime aduaneiro Drawback com os dados oficiais da balança
comercial.

Ademais, para este relatório, foram extraídos todos os dados relativos aos meses
de janeiro a dezembro dos anos de 2013 e 2014, o que resulta na atualização de
dados anteriormente divulgados para o período em referência.

Ressalta-se, ainda, que, nos dados das exportações que utilizaram o regime de
Drawback suspensão, foi contabilizado o valor do bem final exportado, tal como
consta nos dados gerais do registro de exportação. Esse critério de contabilização
aplica-se, inclusive, aos casos de exportação amparada por Drawback do tipo
intermediário, em que a desoneração tributária ocorre na compra de insumos para
industrialização de produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas
industriais-exportadoras, para emprego ou consumo na industrialização de
produto final a ser exportado.
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4.1 Destaques do período

Durante o ano de 2014, as exportações com Drawback atingiram US$ 53,3
bilhões, representando 23,7% do total exportado no período. Assim, comparado
com o mesmo período, em 2013, houve aumento de 4,34%, ou seja, os valores
passaram de US$ 51,1 bilhões para US$ 53,3 bilhões.

Para o período entre janeiro e dezembro de 2014, o valor dos índices médios para
importações/exportações foi de 14,84% e para as compras no mercado
interno/externo foi de 0,84%. Os principais destinos das exportações beneficiadas
pelo Drawback para o período de janeiro a dezembro de 2014 foram Estados
Unidos da América (EUA), Argentina e Holanda. E para o mês de dezembro de
2014 foram EUA, China e Argentina.

4.2 Participação do Drawback suspensão nas exportações brasileiras

A Tabela 1 apresenta os dados da evolução do Drawback suspensão em relação
às exportações totais para os anos de 2013 e 2014. Para isso, consta nesta
Tabela os valores das exportações via Drawback, das exportações totais e da
participação do Drawback nas exportações totais.

No ano de 2013, os mais altos volumes de exportações via Drawback
aconteceram no mês de dezembro, na ordem de US$ 5.943,70 milhões; e os mais
baixos volumes no mês de junho, com US$ 3.541,30 milhões, atingindo média de
US$ 3.577,89 milhões. As exportações totais tiveram média anual de US$
20.169,45 milhões. Já a média de participação do Drawback nas exportações
totais foi de 21,26%.

No ano de 2014 os maiores volumes de exportações via Drawback aconteceram
no mês de agosto, na ordem de 5.287,10 milhões de US$, e os menores volumes
no mês de fevereiro com 3.975,50 milhões de dólares, atingindo uma média de
3.577,89 milhões de US$. As exportações totais tiveram com média anual de
18.758,39 milhões de US$. Já a média de participação do Drawback nas
exportações totais foi de 23,9%.
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Tabela 1
Evolução do Drawback suspensão em comparação com as exportações
totais (em milhões de US$)

Período
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
jan-dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan-dez/14

Exportações via
Drawback
3.928,2
3.677,7
3.931,3
4.213,2
3.967,3
3.541,3
4.020,4
4.185,6
4.140,8
4.908,2
4.679,0
5.943,7
51.136,6
4.312,3
3.975,5
4.239,4
4.210,5
4.436,0
4.321,0
4.588,3
5.287,1
4.831,4
4.405,7
4.097,5
4.651,5
53.356,2

Exportações
totais
15.966,7
15.549,5
19.320,4
20.631,0
21.822,4
21.134,0
20.806,8
21.424,0
20.850,5
22.821,0
20.861,4
20.845,8
242.033,6
16.026,2
15.933,8
17.627,9
19.723,9
20.752,1
20.466,9
23.024,1
20.463,3
19.616,6
18.329,6
15.645,6
17.490,7
225.100,9

Participação do
Drawback nas
exportações totais
24,6%
23,7%
20,3%
20,4%
18,2%
16,8%
19,3%
19,5%
19,9%
21,5%
22,4%
28,5%
21,1%
26,9%
25,0%
24,0%
21,3%
21,4%
21,1%
19,9%
25,8%
24,6%
24,0%
26,2%
26,6%
23,7%

Fonte: Brasil (2015). Presidência da República. Palácio do Planalto. Recuperado de:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4573&refr=247.

A Tabela 2 mostra a variação percentual das exportações com a participação do
regime de Drawback suspensão, comparando-se mês a mês os anos de 2013 e
2014.

De janeiro a dezembro de 2014, as exportações amparadas pelo Drawback
atingiram US$ 53,3 bilhões. O valor total corresponde a 23,7% do total exportado
pelo país no período. Considerando o acumulado no período relatado, nota-se
que o Drawback teve mais participação nas exportações em janeiro, com 26,9%,
e menos participação em julho, totalizando 19,9%.
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Em relação aos 12 meses de 2014 comparado com o mesmo período do ano
anterior, verifica-se elevação de 4,34% nas exportações via Drawback, conforme
Tabela 2, ou seja, de US$ 51,1 bilhões para US$ 53,3 bilhões. No mesmo
período, as exportações totais tiveram queda de 7%, resultando na queda de US$
242 bilhões em 2013 para US$ 225 bilhões em 2014. Considerando o período em
questão, o mês que exibiu o aumento mais expressivo em relação ao ano anterior
foi agosto, com elevação de 26,3% - de US$ 4,1 bilhões para US$ 5,2 bilhões.

Tabela 2
Variação percentual das exportações com Drawback suspensão (%)
Períodos comparados
Janeiro de 2014 e janeiro de 2013
Fevereiro de 2014 e fevereiro de 2013
Março de 2014 e março de 2013
Abril de 2014 e abril de 2013
Maio de 2014 e maio de 2013
Junho de 2014 e junho de 2013
Julho de 2014 e julho de 2013
Agosto de 2014 e agosto de 2013
Setembro de 2014 e setembro de 2013
Outubro de 2014 e outubro de 2013
Novembro de 2014 e novembro de 2013
Dezembro de 2014 e dezembro de 2013
2014 e 2013

Variação
9,8%
8,1%
7,8%
-0,1%
11,8%
22,0%
14,1%
26,3%
16,7%
-10,2%
-12,4%
-21,7%
4,3%

Fonte: Brasil (2015). Presidência da República. Palácio do Planalto. Recuperado de:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4573&refr=247.

As exportações do período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 referentes ao
Drawback suspensão por fator agregado são apresentadas na Tabela 3.

Para o ano de 2013, as maiores exportações com a utilização do Drawback foram
no mês de dezembro, tanto para os produtos básicos (US$ 1.587,70) como para
os produtos manufaturados (US$ 3.168,00) e para os produtos semifaturados
(US$ 1.187,00).

Já as maiores participações foram de 28,3% para os produtos básicos no mês de
novembro, 59% para os produtos manufaturados no mês de julho e 29,4% para
os produtos semifaturados para o mês de janeiro.

Para o ano de 2014, as maiores exportações com a utilização do Drawback foram
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no mês de setembro para os produtos básicos (US$ 1.377,70), agosto para os
produtos manufaturados (US$ 3.020,60) e agosto para os produtos semifaturados
(US$ 1.261,90).

Já as maiores participações foram de 29,8% para os produtos básicos no mês de
novembro, 57,1% para os produtos manufaturados no mês de agosto e 27,4%
para os produtos semifaturados para o mês de janeiro.

A análise dos 12 meses de 2013 e de 2014 revela que as exportações de
produtos básicos que utilizaram o regime de Drawback cresceram 15,6%,
portanto, aumento de US$ 1,9 bilhão, passando de US$ 12,1 bilhões para US$ 14
bilhões. Já as exportações de produtos manufaturados reduziram 2,69%, de US$
27,3 bilhões para US$ 26,6 bilhões, totalizando queda nominal de US$ 0,7 bilhão
negativo. Nesse mesmo período, o total de produtos semimanufaturados teve
acréscimo de 9,15%, de US$ 11,62 bilhões para US$ 12,92 bilhões, equivalendo
a US$12,8 bilhões positivos.
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Tabela 3
Exportação com Drawback suspensão por fator agregado (em milhões de

46,0%
49,2%
50,2%
52,0%
58,7%
58,1%
59,0%
57,2%
55,9%
53,2%
50,1%
53,3%
53,5%
48,0%
49,3%
50,0%
53,2%
51,5%
50,1%
48,5%
57,1%
45,4%
45,7%
47,9%
51,4%
49,9%

1.155,4
909,6
1.024,0
996,4
889,1
706,6
861,9
856,0
934,1
1.097,7
1.008,6
1.187,9
11.627,2
1.180,6
1.023,5
935,1
925,5
930,8
1.092,4
1.209,7
1.098,1
1.261,9
1.145,4
915,6
974,0
12.692,6

29,4%
24,7%
26,0%
23,7%
22,4%
20,0%
21,4%
20,5%
22,6%
22,4%
21,6%
20,0%
22,7%
27,4%
25,7%
22,1%
22,0%
21,0%
25,3%
26,4%
20,8%
26,1%
26,0%
22,3%
20,9%
23,8%

Total Geral

1.806,4
1.811,1
1.973,1
2.192,2
2.327,2
2.058,2
2.373,6
2.392,5
2.314,9
2.613,3
2.344,8
3.168,0
27.375,4
2.070,6
1.958,4
2.119,0
2.240,5
2.283,4
2.162,9
2.225,1
3.020,6
2.191,8
2.011,9
1.962,4
2.389,4
26.636,0

Participação dos
Produtos
Semimanufaturados

Participação dos
Produtos
Manufaturados

24,6%
26,0%
23,8%
24,3%
18,9%
21,9%
19,5%
22,4%
21,5%
24,4%
28,3%
26,7%
23,7%
24,6%
25,0%
28,0%
24,8%
27,5%
24,7%
25,1%
22,1%
28,5%
28,3%
29,8%
27,7%
26,3%

Produtos
Semimanufaturados

Produtos
Manufaturados

jan/13
966,4
fev/13
957,0
mar/13
934,3
abr/13
1.024,5
mai/13
751,1
jun/13
776,5
jul/13
784,9
ago/13
937,0
set/13
891,8
out/13
1.197,2
nov/13
1.325,6
dez/13
1.587,7
jan-dez/13 12.134,0
jan/14
1.061,0
fev/14
993,6
mar/14
1.185,3
abr/14
1.044,5
mai/14
1.221,7
jun/14
1.065,7
jul/14
1.153,5
ago/14
1.168,4
set/14
1.377,7
out/14
1.248,4
nov/14
1.219,5
dez/14
1.288,1
jan-dez/14 14.027,5

Participação
dos Produtos
Básicos

Produtos
Básicos

Mês

US$)

3.928,2
3.677,7
3.931,3
4.213,2
3.967,3
3.541,3
4.020,4
4.185,6
4.140,8
4.908,2
4.679,0
5.943,7
51.136,6
4.312,3
3.975,5
4.239,4
4.210,5
4.436,0
4.321,0
4.588,3
5.287,1
4.831,4
4.405,7
4.097,5
4.651,5
53.356,2

Fonte: Brasil (2015). Presidência da República. Palácio do Planalto. Recuperado de:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4573&refr=247.

A Tabela 4 demonstra a exportação total por fator agregado. A média das
exportações para o ano de 2013, para os produtos básicos, foi de US$ 9.418,59.
A média das exportações para os produtos manufaturados e os produtos
semimanufaturados foi de US$ 7.804,61 e de US$ 2.543,84, respectivamente.

Para o ano de 2014, a média das exportações para os produtos básicos foi de
US$ 9.129,82, para os produtos manufaturados foi de US$ 6.807,00, para os
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produtos semimanufaturados foi de US$ 2.422,15 e a média das exportações
gerais foi de US$ 20.169,44.

Tabela 4

jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
jan-dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan-dez/14

6.545,9
7.053,7
8.878,5
10.472,1
11.503,1
9.920,6
9.983,8
10.616,6
10.494,4
9.627,7
9.129,2
8.797,5
113.023,1
6.892,9
7.170,9
9.239,0
10.608,5
11.387,4
10.863,4
11.630,5
9.802,0
9.337,9
8.142,9
6.846,8
7.634,7
109.556,8

41,0%
45,4%
46,0%
50,8%
52,7%
46,9%
48,0%
49,6%
50,3%
42,2%
43,8%
42,2%
46,7%
43,0%
45,0%
52,4%
53,8%
54,9%
53,1%
50,5%
47,9%
47,6%
44,4%
43,8%
43,6%
48,7%

6.270,2
6.042,1
7.477,1
7.250,9
7.429,9
8.450,9
8.012,4
7.649,3
7.294,1
9.917,9
8.861,9
8.998,7
93.655,3
6.197,3
6.178,9
6.083,8
6.577,5
6.769,9
6.887,8
8.107,1
7.642,3
7.086,5
6.986,2
6.101,4
7.065,3
81.683,9

39,3%
38,9%
38,7%
35,1%
34,0%
40,0%
38,5%
35,7%
35,0%
43,5%
42,5%
43,2%
38,7%
38,7%
38,8%
34,5%
33,3%
32,6%
33,7%
35,2%
37,3%
36,1%
38,1%
39,0%
40,4%
36,3%

2.668,0
2.126,8
2.557,1
2.457,2
2.468,2
2.384,8
2.402,2
2.732,7
2.673,2
2.831,8
2.483,3
2.740,8
30.526,0
2.512,7
2.157,0
1.954,3
2.145,0
2.193,7
2.339,2
2.834,3
2.562,6
2.717,8
2.803,8
2.330,5
2.514,9
29.065,8

16,7%
13,7%
13,2%
11,9%
11,3%
11,3%
11,5%
12,8%
12,8%
12,4%
11,9%
13,1%
12,6%
15,7%
13,5%
11,1%
10,9%
10,6%
11,4%
12,3%
12,5%
13,9%
15,3%
14,9%
14,4%
12,9%

Total geral

Participação dos
Produtos
Semimanufaturados

Produtos
Semimanufaturados

Participação
dos Produtos
Manufaturados

Produtos
Manufaturados

dos

Produtos
Básicos

Participação

Produtos
Básicos

Mês

Exportação total por fator agregado (em milhões de US$)

15.966,7
15.549,5
19.320,2
20.631,0
21.822,4
21.134,0
20.806,8
21.424,0
20.850,5
22.821,0
20.861,4
20.845,8
242.033,3
16.026,2
15.933,8
17.627,9
19.723,9
20.752,1
20.466,9
23.024,1
20.463,3
19.616,6
18.329,6
15.645,6
17.490,7
225.100,9

Fonte: Brasil (2015). Presidência da República. Palácio do Planalto. Recuperado de:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4573&refr=247.

4.3 Participação do Drawback nas exportações, conforme subsetores da
economia

Os dados referentes às exportações específicas, exportações totais e a
participação do Drawback estão contidos na Tabela 5.
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O subsetor que mais exportou amparado pelo regime aduaneiro especial de
Drawback foi o de aviões - US$ 614,6 milhões. Este valor representou 93,8% das
exportações totais do subsetor no mês, totalizando US$ 655 milhões.

O minério de ferro alcançou a segunda posição. Foram US$ 547,8 milhões
exportados com a utilização do Drawback, portanto, obteve participação de 27,5%
dos US$ 1,9 bilhão totais exportados no período.

O setor de carnes de frango in natura ficou com a terceira posição, tendo
alcançado US$ 389,9 milhões exportados com o regime de Drawback, garantindo,
assim, participação de 68,8% dos US$ 566,6 milhões totais exportados no
período.

Os produtos semimanufaturados de ferro ou aço ficaram com o quarto lugar entre
as exportações amparadas pelo regime de Drawback, obtendo US$ 253,8 milhões
do total de US$ 268,2 milhões exportados pelo subsetor no período. Esse valor
representa 94,6% do total.

O subsetor de químicos inorgânicos ficou com o quinto lugar. Foram US$ 210,9
milhões exportados com o regime de Drawback do total de US$ 311,7 milhões,
com participação de 67,7%.

Coube o sexto lugar ao subsetor de couros. As exportações amparadas pelo
regime de Drawback para esse subsetor alcançaram US$ 182 milhões do total de
US$ 255,1 milhões, correspondendo à participação de 71,3%.
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Tabela 5
Participação do Drawback nas exportações totais em dezembro de 2014 (em
milhões de US$)
Subsetor

Aviões
Minérios de ferro
Carne de frango in natura
Produtos semimanufaturados de ferro ou aço
Produtos químicos inorgânicos
Couro
Automóveis
Ferro-ligas
Minérios de cobre
Demais produtos
Produtos laminados planos de ferro ou aço
Celulose
Plásticos e suas obras
Ouro em formas semimanufaturadas
Produtos químicos orgânicos
Veículos de carga
Carne de suíno in natura
Chassis e carroçarias para veículos automóveis
Demais metais e pedras preciosas
Alumínio em bruto

Exportações Exportações Participação do
totais
Drawback nas
Drawback
exportações
(dez/2014)
(dez/2014)
totais
614,6
655,1
93,8%
547,8
1.992,8
27,5%
389,9
566,6
68,8%
253,8
268,2
94,6%
210,9
311,7
67,7%
182,0
255,1
71,3%
171,2
234,3
73,1%
162,2
207,1
78,3%
158,5
190,4
83,3%
144,3
1.405,1
10,3%
118,0
220,7
53,4%
105,4
448,9
23,5%
99,4
309,9
32,1%
84,9
93,2
91,1%
80,1
253,0
31,7%
71,6
118,4
60,5%
63,9
92,1
69,4%
61,9
89,0
69,5%
61,2
99,1
61,7%
60,2
60,2
100,0%

Fonte: Brasil (2015). Presidência da República. Palácio do Planalto. Recuperado de:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4573&refr=247.

4.3.1 Dados consolidados de 2013 e 2014

A Tabela 6 apresenta os valores acumulados das exportações em que houve a
participação do Drawback. O alumínio bruto foi o produto que teve o mais alto
percentual das exportações suportadas pelo Drawback nos meses de janeiro a
dezembro de 2014. Já o minério de ferro foi o produto exportado que teve menos
participação do Drawback.
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Tabela 6
Participação do Drawback nas exportações totais para o acumulado do ano
(em milhões de US$)
Exportações Exportações Participação do
Totais
Drawback nas
Drawback
exportações
(jan-dez/2014) (jan-dez/2014)
totais
Minérios de ferro
5.694,4
25.819,1
22,1%
Carne de frango in natura
4.235,5
6.892,9
61,4%
Aviões
3.308,7
3.438,6
96,2%
Produtos semimanufaturados de ferro ou aço
3.018,1
3.195,0
94,5%
Produtos químicos inorgânicos
2.277,0
3.346,9
68,0%
Automóveis
2.232,2
3.195,1
69,9%
Ferro-ligas
2.219,9
2.746,1
80,8%
Couro
2.113,3
2.947,9
71,7%
Celulose
1.823,1
5.290,9
34,5%
Minérios de cobre
1.751,1
1.805,3
97,0%
Demais produtos
1.683,0
12.150,8
13,9%
Plásticos e suas obras
1.576,3
3.610,2
43,7%
Ouro em formas semimanufaturadas
1.317,9
1.469,5
89,7%
Produtos químicos orgânicos
930,0
3.214,7
28,9%
Veículos de carga
876,9
1.493,7
58,7%
Demais metais e pedras preciosas
832,1
1.117,7
74,4%
Carne de suíno in natura
662,7
1.446,4
45,8%
Chassis e carroçarias para veículos automóveis
642,8
925,5
69,5%
Alumínio em bruto
636,2
637,1
99,8%
Produtos laminados planos de ferro ou aço
440,8
1.564,9
28,2%
Fonte: Brasil (2015). Presidência da República. Palácio do Planalto. Recuperado de:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4573&refr=247.
Subsetor

Entre de janeiro e dezembro de 2014, conforme a Tabela 6, o subsetor que mais
exportou foi o de minério de ferro, com valor total de US$ 5,69 bilhões. Apesar
disso, teve a menor participação do Drawback, totalizando 22,1% do exportado.

As carnes de frango in natura alcançaram a segunda posição nas exportações,
US$ 4,23 bilhões, mas a participação do regime de Drawback foi de 61,4% dos
US$ 6,89 bilhões totais exportados no período analisado. Os aviões ficaram com
o terceiro lugar entre as exportações, totalizando US$ 3,3 bilhões e o percentual
destas que utilizaram o regime de Drawback foi de 96,2% do total. Os produtos
semimanufaturados de ferro ou aço ficaram com o quarto lugar, totalizando US$
3,01 bilhões exportados e o regime de Drawback participou em 94,5% do total
exportado no período (US$ 3,19 bilhões). Ao subsetor de produtos químicos
inorgânicos coube o quinto lugar entre as exportações, com 68% dessas
operações amparadas pelo Drawback.
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A comparação com o ano anterior pode ser observada na Tabela 7.

Tabela 7
Variação percentual entre os períodos acumulados de 2013 e 2014 (em
milhões de US$)
Exportações Exportações
Drawback
Drawback
(jan-dez/2013) (jan-dez/2014)
Minérios de ferro
6.235,7
5.694,4
Carne de frango in natura
2.257,7
4.235,5
Aviões
3.730,5
3.308,7
Produtos semimanufaturados de ferro ou aço
2.476,7
3.018,1
Produtos químicos inorgânicos
1.913,8
2.277,0
Automóveis
3.486,2
2.232,2
Ferro-ligas
1.504,5
2.219,9
Couro
1.750,5
2.113,3
Celulose
1.756,0
1.823,1
Minérios de cobre
1.804,6
1.751,1
Demais produtos
1.431,4
1.683,0
Plásticos e suas obras
1.050,8
1.576,3
Ouro em formas semimanufaturadas
1.928,1
1.317,9
Produtos químicos orgânicos
911,3
930,0
Veículos de carga
1.440,6
876,9
Demais metais e pedras preciosas
460,9
832,1
Carne de suíno in natura
254,8
662,7
Chassis e carroçarias para veículos automóveis
741,4
642,8
Alumínio em bruto
722,4
636,2
Produtos laminados planos de ferro ou aço
300,8
440,8
Subsetor

Variação
-8,7%
87,6%
-11,3%
21,9%
19,0%
-36,0%
47,5%
20,7%
3,8%
-3,0%
17,6%
50,0%
-31,6%
2,1%
-39,1%
80,5%
160,1%
-13,3%
-11,9%
46,5%

Fonte: Brasil (2015). Presidência da República. Palácio do Planalto. Recuperado de:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4573&refr=247.

Na comparação com o mesmo período em 2013, o subsetor minério de ferro
também alcançou o primeiro lugar, com US$ 5,6 bilhões, porém com queda de
8,7% em 2014 em relação ao ano anterior. Em segundo lugar, aparece o subsetor
de carne de frango in natura, com montante de US$ 4,23 bilhões e expansão de
87,6%. Entre o período de janeiro e dezembro de 2013, o subsetor produtor de
aviões acumulou montante exportado de US$ 3,73 bilhões, com retração de
11,3% em 2014. Contrariamente, o subsetor de produtos semimanufaturados de
ferro ou aço, apesar de ter alcançado o quarto lugar, com exportações totalizando
US$ 3 bilhões, expandiu 21,9% em 2014.
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4.4 Agregação de valor ao produto exportado

Um dos objetivos mais destacados na utilização do Drawback consiste em
agregar valor a produtos exportados, gerando, assim, empregos e renda no
mercado interno. Nesse sentido, a agregação do valor nas operações com
Drawback é apresentada, no período em estudo, conforme a Tabela 8. Para o ano
de 2013, o total das exportações foi de US$ 51.136,60 e as importações foram de
US$ 6.511,20. Já as compras no mercado interno foram de US$ 641,30.

A proporção percentual entre os valores totais das importações e exportações via
Drawback totalizou 12,73% e a proporção percentual entre as compras no
mercado interno e as exportações alcançaram 1,25%. Com isso, constata-se mais
participação das importações em relação às operações de exportações via
Drawback do que as compras no mercado interno e as mesmas exportações com
a utilização do Drawback.

Em 2014, o total das exportações via Drawback foi de R$ 53.356,20, as
importações foram de R$ 7.918,60 e as compras no mercado interno foram de R$
445,80. Assim, a proporção entre as importações e as exportações foram de
14,84% e a proporção entre as compras no mercado interno e as exportações via
Drawback foram de 0,84%.

O aumento das exportações no ano de 2014 em relação a 2013 refletiu aumento
no índice entre as importações e exportações de 12,73% para 14,84% e queda no
índice entre as compras no mercado interno e as exportações de 1,25% para
0,84%.
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Tabela 8
Agregação de valor nas operações com Drawback suspensão (em milhões
de US$)

Período

Exportações
via
Drawback

Importações Compras no Índice Imp/Exp* Índice MI/Exp**
mercado
interno
jan/13
3.928,2
517,7
44,1
13,18%
1,12%
fev/13
3.677,7
431,3
46,7
11,73%
1,27%
mar/13
3.931,3
477,1
54,5
12,14%
1,39%
abr/13
4.213,2
573,5
59,3
13,61%
1,41%
mai/13
3.967,3
578,2
68,8
14,57%
1,73%
jun/13
3.541,3
500,9
68,9
14,15%
1,95%
jul/13
4.020,4
633,0
73,3
15,75%
1,82%
ago/13
4.185,6
567,1
62,2
13,55%
1,49%
set/13
4.140,8
524,2
50,1
12,66%
1,21%
out/13
4.908,2
590,1
52,1
12,02%
1,06%
nov/13
4.679,0
540,6
34,3
11,55%
0,73%
dez/13
5.943,7
577,5
27,0
9,72%
0,45%
jan-dez/13
51.136,6
6.511,2
641,3
12,73%
1,25%
jan/14
4.312,3
1.035,4
43,9
24,01%
1,02%
fev/14
3.975,5
585,2
42,1
14,72%
1,06%
mar/14
4.239,4
629,4
34,0
14,85%
0,80%
abr/14
4.210,5
728,9
41,2
17,31%
0,98%
mai/14
4.436,0
732,1
43,3
16,50%
0,98%
jun/14
4.321,0
647,8
46,5
14,99%
1,08%
jul/14
4.588,3
653,9
53,7
14,25%
1,17%
ago/14
5.287,1
591,3
42,3
11,18%
0,80%
set/14
4.831,4
709,3
36,3
14,68%
0,75%
out/14
4.405,7
545,4
30,4
12,38%
0,69%
nov/14
4.097,5
529,6
30,0
12,92%
0,73%
dez/14
4.651,5
530,4
2,2
11,40%
0,05%
jan-dez/14
53.356,2
7.918,6
445,8
14,84%
0,84%
Fonte: Brasil (2015). Presidência da República. Palácio do Planalto. Recuperado de:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4573&refr=247.
* Índice Imp/Exp: Índice calculado considerando os valores das Importações sobre os das
exportações via Drawback.
**Índice MI/Exp: Índice calculado considerando os valores das Importações sobre os das compras
no mercado interno.

Os dados das exportações totais, consolidados de 2013 e 2014, por países, são
apresentados na Tabela 9 do próximo subitem.

No acumulado do ano de 2014, houve aumento no índice Imp/Exp. de 12,73% em
2013 para 14,84%. Analisando o índice Mi/Ex,p nota-se redução de 1,25% em
2013 para 0,84% em 2014.
As exportações com o Drawback efetuadas por países de destinos são
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importantes, pois demonstram como o Brasil está integrado com as principais
cadeias de suprimentos. A gestão da cadeia de suprimentos envolve toda a
movimentação e armazenamento tanto da matéria-prima como dos produtos
acabados do ponto de origem até o ponto de consumo.

4.4.1 Dados consolidados de 2013 e 2014

Tabela 9
Exportação com Drawback suspensão por país (em milhões de US$)
Exportações Participação Exportações Participação Participação
via Drawback em relação via Drawback - em relação em relação
Países
janeiro a
ao total para
janeiro a
ao total para ao total para
dezembro de
2013
dezembro de
2014
2014
2013
2014
Estados Unidos
7.567,5
14,8%
8.871,5
16,6%
17,2%
Argentina
7.542,8
14,8%
5.179,7
9,7%
-31,3%
Holanda
3.567,5
7,0%
4.100,7
7,7%
14,9%
China
3.794,0
7,4%
3.738,3
7,0%
-1,5%
Japão
2.082,3
4,1%
2.540,0
4,8%
22,0%
Suíça
1.082,7
2,1%
1.966,6
3,7%
81,6%
Alemanha
1.726,5
3,4%
1.567,0
2,9%
-9,2%
Reino Unido
1.611,9
3,2%
1.550,4
2,9%
-3,8%
México
1.356,2
2,7%
1.395,7
2,6%
2,9%
Arábia Saudita
678,5
1,3%
1.160,3
2,2%
71,0%
Italia
1.167,6
2,3%
1.065,7
2,0%
-8,7%
Emirados Árabes Unidos
707,2
1,4%
1.012,1
1,9%
43,1%
Canada
966,0
1,9%
1.002,1
1,9%
3,7%
Coreia do Sul
822,6
1,6%
989,6
1,9%
20,3%
Chile
841,1
1,6%
816,8
1,5%
-2,9%
Índia
440,6
0,9%
809,5
1,5%
83,7%
Cingapura
419,5
0,8%
697,8
1,3%
66,3%
Hong Kong
740,5
1,4%
672,0
1,3%
-9,2%
Rússia
339,7
0,7%
642,3
1,2%
89,1%
Colômbia
658,9
1,3%
639,6
1,2%
-2,9%
Fonte: Brasil (2015). Presidência da República. Palácio do Planalto. Recuperado de:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4573&refr=247.

Em relação ao período de 12 meses de 2014, o principal país de destino das
exportações brasileiras que utilizou o regime de Drawback foram os Estados
Unidos, atingindo o montante de US$ 8,8 bilhões. Em segundo lugar, foram as
exportações com o regime para a Argentina, com US$ 5,1 bilhões; em terceiro
lugar, as exportações para a Holanda, com US$ 4,1 bilhões; e, em quarto lugar,
para a China, com US$ 3,7 bilhões.

Analisando o período de janeiro a dezembro de 2013, os Estados Unidos ficaram
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com o primeiro lugar, com US$ 7,56 bilhões; a Argentina, o segundo lugar, com
US$ 7,54 bilhões; a Holanda, o terceiro, com US$ 3,56, bilhões; a China, o quarto
lugar, com US$ 3,79 bilhões.

Esse cenário demonstra a integração das empresas brasileiras com o principal
mercado consumidor, os Estados Unidos da América. Demonstram, também,
como a utilização do Drawback como ferramenta para redução de custo pode
contribuir para que as empresas brasileiras possam ser mais competitivas no
mercado

global,

internacionalização.

interferindo,

assim,

diretamente

na

sua estratégia

de
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5 IDENTIDADE E DESCRIÇÃO ORGANIZACIONAL

A empresa estudada nesta dissertação possui a razão social OMR Componentes
Automotivos Ltda., tendo sido fundada em 1998. Possui somente um funcionário
que atua no comércio exterior. Porém, é o setor de custos da OMR o responsável
por calcular o preço de exportação e importação.

Em 1998, os proprietários da SADA receberam a visita dos proprietários da OMR
Itália, que estavam à procura de um parceiro para desenvolver no Brasil alguns
componentes que já forneciam para o motor Fire da empresa Fabbrica Italiana
Automobili Torino (FIAT) na Itália. A união foi bem-sucedida, pois se juntaram dois
grupos com o mesmo perfil técnico, os mesmos objetivos e as mesmas ambições
comerciais. Para tanto, foi criado um empreendimento conjunto (ou joint venture),
uma associação de empresas, que pode ser definitiva ou não, com fins lucrativos,
para explorar determinado(s) negócio(s) sem que alguma delas perca sua
personalidade jurídica.

Assim, surge a OMR Brasil, tendo como objetivo desenvolver trabalhos de
engenharia mecânica e conjuntos para o setor automotivo. A fábrica da OMR no
Brasil é composta de 50% das ações da OMR e 50% da SADA. Por outro lado, a
OMR Brasil divide a sua participação com a sócia Estraparava, em que a cotaparte de cada uma é de 50%.

A Estraparava somente produz e vende para a IVECO e importa 95% da matériaprima consumida. Atualmente, a OMR Brasil possui aproximadamente 15 clientes
no mercado brasileiro e exporta somente para a Argentina. A OMR Brasil está
localizada à Rua Ricardo Medioli, 100 lote B1, Distrito Industrial, Sete Lagoas,
Minas Gerais, Brasil. Sua área total é de 300.000 m², da qual 35.000 m² são
cobertos, e conta com a participação de 850 colaboradores.

A empresa foi fundada em 1919 sob o nome F.lli Tirini e começou a trabalhar na
área de fabricação de máquinas para o tratamento de mármore. Em 1955, o nome
da empresa foi alterado para OMR e começou a trabalhar como contratada na
área de engenharia mecânica para o setor industrial de veículos. O trabalho de
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alta qualidade rapidamente levou à mudança de oficina para indústria, a partir de
um contrato de trabalho para uma parceria com um dos fabricantes de
automóveis mais importantes do mundo. Em 1987, a OMR comprou as ações da
empresa Nuova Tecnodelta Spa, com sede em Asti, especializada na produção
de sistemas de travagem.

Em 1988, o grupo OMR fundou a empresa FMB Srl, com sede em Pavone Mella,
província de Brescia, Itália, no ramo de liga de alumínio de fundição. Em 1989, foi
fundada a empresa M.B.L. Spa, que depois mudou seu nome para Mariani, como
é conhecida hoje, com sede em Ledro, província de Trento, Itália, trabalhando em
componentes de ferro fundido e montagens de alumínio. Em 1997, a OMR abriu
sua primeira fábrica no exterior, em Marrocos. Em 1998, a estendeu seus
empreendimentos industriais, com a abertura de novas unidades de produção no
Brasil. Em 2001, foi fundada a Intercar Spa, com sede em Cazzago San Martino
(Bs), para a fabricação de discos e tambores de freio. Em 2007, a OMR se
instalou na Ásia, sendo conhecida como OMR Bagla. Em 2008, uma nova planta
industrial OMR foi aberta na área de Huixian em CHINA. A OMR expandiu-se
novamente em 2009, com a compra da participação na HPE Srl, com sede em
Modena, uma empresa especializada na concepção de detalhes para o setor de
motocicletas e automóveis. Em seguida, houve a compra da empresa HPE
COXA, a fim de completar o ciclo de produção com protótipos e os componentes
para F1 e setor aeroespacial.

Em 2010, aconteceu a aquisição da unidade de produção Alcoa Inc., que depois
se tornou OMR Modena srl, trabalhando na produção de chassis de alumínio para
o cliente Ferrari Spa. Em 2011, a empresa OMR Modena Srl foi incorporada à
Officine Meccaniche Rezzatesi, um centro de produção em Modena. Em 2012, em
preparação para o mercado norte-americano, a OMR investiu 30 milhões de
Euros na planta de Rezzato para a construção de novas instalações de produção
e para a aquisição de máquinas de alta tecnologia.
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5.1 Missão, valores, negócio e globalização

A missão corporativa da OMR é definida como:
A OMR visa a atingir a combinação perfeita homem-máquina. Dia após dia, a
tecnologia invade cada vez mais a vida cotidiana, condicionando e
caracterizando a vida, mesmo nos hábitos mais simples, como a escolha de
automóveis ou veículos. A capacidade de desenvolver inovações
tecnológicas e produtos cada vez mais competitivos é um fator-chave para o
grupo OMR. A inovação diz respeito não só ao "produto", mas também ao
"processo", pois é uma exigência de todas as escolhas que afetam as
estratégias de desenvolvimento e de crescimento. O grupo OMR é um dos
principais fornecedores de soluções globais e é um fabricante mundial de
componentes automotivos e de montagens, tanto para os equipamentos
iniciais quanto para o after Market, (OMR, 2015).
Para a OMR, os valores corporativos e humanos consistem em:
Para OMR, a ética é o valor mais importante. Conforme seus valores, um
sistema empresarial firmemente fundamentado na ética tem mais
possibilidade de se destacar em um mercado livre e aberto à comparação
competitiva, em que você não chega à frente por cooptação ou por outros
meios, mas apenas pelo mérito que são adquiridos e que dizem respeito a
todos, a partir da sociedade em que trabalhamos. Competitividade tem valor
social inconfundível, porque isso significa crescimento, trabalho e bem-estar.
Renovação e qualidade são as senhas para a oferta de perspectivas futuras.
Mas os valores fundamentais da nossa empresa são os "valores espirituais
do homem". Trata-se de inteligência, talento, criatividade, a capacidade de
trabalhar, um amor para a assunção de riscos, hospitalidade e
subsidiariedade.
5.2 Negócio

A OMR tem como objetivo o fornecimento para alguns setores da economia.
Assim, do total da sua produção, 50% são para o setor automobilístico, 20% para
o setor agrícola e de construção civil, 20% para o setor industrial e veículos
comerciais e 10% para o setor de produção de motocicletas.

Os principais produtos da linha de produção da OMR são: componentes
mecânicos, placas de cama, cabeças de cilindro, blocos de motor, suportes de
motor, volantes e eixos de montagem.
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A OMR atua em vários segmentos. Assim, o seu fornecimento é de 50% para o
setor de carros leves, 20% para o setor de maquinários agrícolas e de construção,
20% para o setor de veículos comerciais e industriais (veículos médios e
pesados) e 10% para o setor de motocicletas.
A atuação internacional da OMR se manifesta, além dos negócios, pela
procedência de seus empregados, como pode ser visto na Figura 7.

Figura 7 - Número de empregados mundiais da OMR.
Fonte: OMR/2015. http://www.omrautomotive.com/en/group/company/omr-

brasil/omr-componentes-automotivos.html. Acesso em: 25 fev.2015.

Conforme o gráfico da Figura 7, o número de empregados da OMR no exterior
vem superando o número de empregados na Itália desde 2010. Isso demonstra
que não há somente o interesse pela venda de produtos para o mercado externo,
mas também a abertura de novas plantas industriais nessas regiões.
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo destina-se a demonstrar os dados e resultados das operações de
comércio exterior da empresa OMR Brasil, que envolvem o regime aduaneiro de
Drawback.

O conhecimento obtido junto à empresa objeto desta pesquisa está estruturado
em função de dois elementos essenciais. No primeiro aborda-se a entrevista com
o executivo da área financeira e de comércio exterior da empresa, buscando suas
constatações e percepções mais precisamente sobre o histórico e o processo de
exportações e de importações, detalhando as estratégias, a estrutura e os
resultados das operações em mercado exteriror. Na segunda são estruturados e
analisados os dados concretos da implantação e redução dos custos gerados
pelo Drawback aplicado pela OMR.

6.1 O histórico e o processo de comércio exterior da OMR com o Drawback

A aproximação com o respondente da pesquisa seguiu o critério de identificação
do colaborador que trabalha no setor de custos da empresa OMR. O entrevistado
é o analista de custos que trabalha na empresa há oito anos.

A estratégia de abordagem deu-se de duas maneiras. Primeiramente, foi enviado
um questionário por e-mail no qual o respondente pôde repassar informações
sobre o regime de Drawback e a prática da OMR em comércio exterior. No
segundo momento, como complemento da primeira parte, o respondente foi
entrevistado pessoalmente. Essa entrevista foi dividida em quatro tópicos: a) o
histórico de comércio exterior da OMR, em que foram levantados pontos como os
motivos que levam a empresa a importar e exportar, os produtos que ela importa
e exporta e os países de origem e destino quanto à importação e exportação,
respectivamente; b) a evolução (volumes) das importações e exportações bem
como as tendências (expectativa e perspectiva) de importação e exportação; c) a
estratégia utilizada pela OMR na importação e exportação, que objetivou saber a
estratégia de expansão em mercados internacionais e a estrutura de importação e
exportação; d) e os resultados gerados com as operações de importação e

96

exportação como, por exemplo, participação de mercado, aprendizagem,
aquisição de novas tecnologias, redução de custos, aumento da contratação de
empregados e melhoria na margem de lucro.

6.1.1 O histórico das exportações e importações da OMR

O primeiro questionamento objetivou conhecer o histórico de exportação da OMR.
Conforme o respondente, a empresa somente exporta há três anos, ou seja, de
2012 a 2015. Assim, o seu principal mercado ainda é o interno brasileiro. Da
receita total da empresa em 2012, 98% foram oriundos do mercado interno, 95%
em 2013 e 94% em 2014. Assim, as exportações em 2012 foram de 2%,
passando pra 5% em 2013 e 6% em 2014. Conforme o respondente, todas as
exportações são feitas diretamente ao importador, não utilizando intermediário. O
respondente não escolheu como forma de venda o item “vende para outra
indústria, que exportará”. Acredita-se que essa resposta está relacionada à falta
de conhecimento sobre os possíveis benefícios quando a operação é considerada
uma exportação indireta. Nesse caso, a empresa A vende para a empresa B, que
exporta seus produtos finais. Apesar de a empresa A não exportar diretamente
seus produtos, estes são exportados indiretamente, pois compõem o processo
produtivo da empresa exportadora, ou seja, a empresa B. O único produto
exportado de forma direta pela OMR é o bloco usinado, classificado pela NCM
8483.50.90 e responsável por 100% das exportações.

Em relação aos incentivos concedidos pelo governo brasileiro às empresas
exportadoras, o entrevistado respondeu que conhece e utiliza a restituição do
PIS/COFINS, adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC), adiantamento sobre
contrato de exportação (ACE) e o regime especial de Drawback nas suas
modalidades suspensão e isenção. A respeito de outros incentivos, como a
desoneração do IPI e ICMS, o BNDS-EXIM, o Recinto Especial de Exportação
(REDEX), a Estação Aduaneira Interior (EADI), o seguro de crédito, o Drawback
na modalidade restituição e o RECOF, o entrevistado respondeu que não os
conhece.
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Por último, ainda no tocante ao tema exportação, foram questionados vários
pontos sobre o ganho competitivo que a OMR poderia obter com essa operação.
As respostas obtidas do respondente foram: baixo ganho competitivo para os
itens redução de custos e aprendizagem da empresa. E não houve ganho
competitivo para os itens inserção internacional, aumento do faturamento,
aquisição de novas tecnologias, contratação de profissionais especializados,
aumento da lucratividade, parcerias com outras empresas, melhoria da imagem
da empresa, aumento dos preços dos produtos, melhoria da estrutura interna da
empresa, aumento da produção e a redução dos gastos gerais com tributos.

A parte seguinte do questionário aborda o tema “importação”. Primeiramente, foi
questionado se a OMR consulta fornecedores estrangeiros, e a resposta foi
“sempre”. Em seguida, foi pedido para o respondente avaliar os motivos pelos
quais a empresa importa. Para os itens aproveitamento do incentivo Drawback,
preço baixo do componente no mercado externo, pressão do mercado comprador
e inexistência do produto no mercado interno, o entrevistado respondeu que
concorda totalmente com a afirmativa. Já para os itens acesso a componentes de
base tecnológica e câmbio favorável a resposta foi sua concordância simples.

Entre

os

insumos

importados

pela

empresa

foram

predominantes

as

cremalheiras, classificadas pela NCM 8483.4090, os cabeçotes do motor,
classificados pela NCM 8409.91.12 e o bloco do motor, classificado pela NCM
8483.50.90. As importações foram efetuadas mediante a aplicação do Drawback,
demonstrando, assim, que esse benefício foi utilizado em operações passadas e
que a empresa tem o objetivo de continuar utilizando. A modalidade de Drawback
utilizada tem sido a suspensão, pois esta permite que sejam suspensos para
depois serem extintos os tributos combrados na importação. Apesar de ter a
opção de isenção e restituição, a empresa não as utiliza. Conforme item 2.7 desta
dissertação, a modalidade isenção permite que apesar de ter sido pagos os
tributos, estes poderam ser reavidos pela isenção tributária de uma segunda
importação, desde que os produtos sejam os mesmos da primeira importação. A
modalidade restituição é possível quando apesar de os produtos terem sidos
pagos na importação serem reavidos pela restituição que fica a cargo da Receita
Federal do Brasil. Assim, o regime de Drawback respondeu somente a 2% do
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total das importações, apesar de o respondente entender que o Drawback
representa um ganho competitivo para a empresa.

Em seguida, foi pedido para que o respondente opinasse sobre quais os itens que
resultariam em ganho competitivo para a empresa, caso houvesse a utilização do
Drawback. De acordo com o entrevistado, o ganho competitivo foi médio no item
aquisição de novas tecnologias. O ganho competitivo foi baixo em relação aos
itens: redução de custos, aprendizagem da empresa e aumento da lucratividade.
Porém, não houve ganho competitivo em relação aos itens: inserção
internacional,

aumento

do

faturamento,

contratação

de

profissionais

especializados, parcerias com outras empresas, melhoria da imagem da empresa,
aumento dos preços dos produtos, melhoria da estrutura interna da empresa,
aumento da produção e redução dos gastos gerais com tributos.

Sobre o método utilizado para a formação do preço de exportação, o entrevistado
explicou que ele é calculado a partir do preço de venda que a empresa pratica no
mercado

interno,

deduzindo-se

os

gastos

com

o

mercado

interno

e

acrescentando-se os gastos com o mercado externo.

Quanto à inclusão dos impostos pagos (créditos fiscais) como parte do custo do
produto e o impacto deste no preço de exportação, a empresa informa que eles
são retirados do custo do produto. Na elaboração do preço de exportação, os
impostos já pagos (créditos fiscais) não são considerados como custo do produto.

Com a utilização do Drawback, a empresa, a depender da modalidade, paga ou
tem os tributos suspensos na importação de insumos. Assim, ao compor o preço
de exportação, a empresa considera esses impostos, pagos ou suspensos, no
custo do produto a ser exportado ou os retira. Os valores pagos a título de tributos
na importação, mesmo quando utilizado o benefício do Drawback, a empresa os
mantém como custo do produto.

O

Internacional

Comercial

Terms

(INCOTERM)

ou

Termos

Comerciais

Internacionais mais utilizados pela empresa no processo de importação foi o Free
on Board (FOB).
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Sobre o papel e a eficiência das ações governamentais na execução do
Drawback, os itens burocracia administrativa do Drawback, liberação do AC e o
apoio ao importador foram considerados bastante eficientes. Já os itens provisão
de informações importantes ou outras dificuldades inerentes ao processo de
execução do Drawback foram considerados pouco eficientes.

Considerando o papel e a eficiência das ações da empresa exportadora em
relação aos fornecedores intermediários, os itens fornecimento de dados relativos
à exportação, fornecimento do percentual do componente utilizado em produto
exportado, o profissionalismo da empresa exportadora, a agilidade do
fornecimento das informações e a colaboração da empresa exportadora com a
empresa intermediária para a obtenção do Drawback foram conceituados como
bastante eficientes, porém o item regularidade dos pedidos e da resposta às
ações das empresas foram avaliados como pouco eficiente.

No que se refere à eficiência das estratégias de redução de custos por meio do
Drawback na empresa, o item processo de terceirizado de exportação foi tido
como bastante eficiente. Já os elementos exportação com isenção tributária,
exportação com suspensão tributária, melhoria nos processos de exportação,
melhoria do relacionamento com a empresa exportadora e busca de novos
fornecedores externos foram avaliados como estratégias pouco eficientes. Sobre
a criação de departamento próprio, o treinamento de profissionais, a contratação
de consultoria específica e a participação em feiras internacionais, a avaliação
feita foi “nada eficiente”.

Foi sugerido, ainda, que o governo deveria permitir que o Drawback pudesse ser
feito de forma retroativa e que a OMR poderia criar um procedimento para a
identificação de oportunidades do regime Drawback, além de outros incentivos
fiscais.

6.1.2 Sobre as Importações

O primeiro motivo que levou a empresa a importar foi a exigência das montadoras
clientes da OMR. Como regra dos negócios, são estas que definem onde a OMR
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deve comprar as peças. A ideia principal dessa estratégia é a busca pelo aumento
da nacionalização das peças dos carros. Se a montadora importá-las de forma
direta, elas não serão consideradas nacionais. Desse modo, a OMR possui o
papel de importar e nacionalizar as peças que serão utilizadas pela montadora.

O segundo motivo verificado é por que há certas peças que a OMR do Brasil não
produz no país. Portanto, a OMR sediada na Itália confecciona a peça em estado
bruto para que, depois de importada, a OMR do Brasil possa usiná-la e vendê-la
ao cliente. O principal produto importado em estado bruto é o cabeçote do motor,
pois se considera que somente na Itália tem-se a matéria-prima necessária para a
produção do componente.

Assim surgiu a ideia de utilizar o regime especial de Drawback como instrumento
para a desoneração tributária, que, por sua vez, interfere diretamente na
estratégia da OMR de exportar. Os principais produtos importados pela OMR são
o cabeçote do motor e o bloco do motor da Itália e a cremalheira do volante do
motor da Espanha.

Conforme a Figura 8, o cabeçote do motor é a tampa superior do bloco do motor e
consiste numa plataforma que se ajusta perfeitamente ao bloco metal a fim de
oferecer mais resistência às explosões. O cabeçote do motor é a parte superior
da câmara de combustão e onde se localizam as velas e as válvulas de admissão
e escape. Além de facilitar a manutenção do motor, o cabeçote contribui para seu
bom desempenho, pois determina o formato da câmara de combustão, a
passagem dos gases de admissão e escape, o funcionamento das válvulas e seu
comando. O desempenho do motor pode ser alterado apenas configurando-se o
cabeçote.
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Figura 8 - Cabeçote do motor.
Fonte: Ebah/2015

O bloco do motor, além de alojar os cilindros, onde se movimentam os pistões,
suporta duas outras peças: o cabeçote do motor na parte superior e o cárter na
parte inferior. No interior do bloco existem também dutos tubulares através dos
quais circula a água de arrefecimento, bem como o óleo de lubrificação, cujo filtro
também é geralmente fixo à estrutura. Ele tem ligações e aberturas através das
quais vários outros dispositivos são controlados pela rotação da árvore de
manivela, nomeadamente a bomba de água, bomba de combustível e distribuidor
(nos veículos que os possuem).

Figura 9 - Bloco do motor.
Fonte: Mecânica Industrial/2015

Já a cremalheira é uma peça mecânica que possui uma engrenagem fixa
acoplada ao volante do motor. Por sua vez, este tem o objetivo de transferir o
torque obtido na cambota (virabrequim ou eixo de manivelas) para a caixa de
velocidades. O volante do motor também é responsável por absorver vibrações do
motor e manter estável (ou dificultar oscilações) da marcha lenta.
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Figura 10 - Cremalheira.
Fonte: Motor Pepe/2015

Não ocorre uma evolução de importações na OMR, mantendo os volumes
importados estáveis e isso se deve à proporcionalidade entre as importações e a
receita bruta da empresa. Em outras palavras, só há variação das importações
com aumento ou diminuição da receita bruta. Atualmente, a importação equivale a
aproximadamente 30% da receita bruta.

6.1.3 Sobre as exportações

No tocante aos motivos que levam ou levaram a empresa a exportar, novamente
a resposta foi que o fornecedor, neste caso a IVECO, faz essa exigência. Há três
anos a IVECO mandou para a Argentina uma linha de produção e como a OMR
aqui no Brasil é fornecedora da IVECO do Brasil, esta exigiu que a OMR
continuasse o fornecimento, mas na Argentina. Exportar, portanto, é uma
consequência da exigência da IVECO. A OMR, de antemão, não tinha o objetivo
de exportar, mas com essa nova fábrica da IVECO na Argentina, a OMR começou
a atuar na exportação como estratégia de crescimento.

O principal produto exportado é o bloco usinado, ou seja, a empresa importa o
bloco em estado bruto para exportá-lo após o beneficiamento (usinagem). A
Argentina é o único destino para esse produto, mas com o benefício do
Drawback, a empresa começou a considerar exportar em maior volume, utilizando
esse regime como recurso estratégico para a economia dos tributos pagos na
importação dos insumos.
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6.1.4 Sobre as operações de importação e exportação

Foi avaliado que a empresa se sente confortável para importar e exportar, não
possuindo, entretanto, uma estrutura interna própria para o comércio exterior.
Após a utilização do software de gerenciamento empresarial DATASUL,
especificamente o módulo de Drawback, surgiu a necessidade de treinar uma
pessoa para executar as operações do sistema. Esse funcionário é responsável
pelas entradas das Declarações de Importações (DIs) e ex-tarifários. O regime de
ex-tarifário, conforme o sítio do MDIC, consiste na redução temporária da alíquota
do imposto de importação de bens de capital (BK) e de informática e
telecomunicação (BIT), assim grafados na Tarifa Externa Comum (TEC) do
Mercosul, quando não houver a produção nacional equivalente. Isso representa
redução no custo do investimento.

A OMR utiliza também os serviços de um despachante aduaneiro, responsável
pela parte burocrática junto ao governo, a tradução dos documentos relativos a
importação e/ou exportação e desembaraço aduaneiro, que é o ato de liberação
da mercadoria executado pela RFB.

O diretor de compras também é envolvido com as operações de comércio
exterior. Segundo o entrevistado, ele é uma peça importante nesse setor, pois
pensa de forma estratégica, porém informalmente, uma vez que, como relatado
anteriormente, a OMR não possui um departamento de comércio exterior.
Originalmente, essas pessoas, inclusive o engenheiro, não são da área, porém
todos se envolvem no processo de importação e exportação.

Exemplo claro é a classificação da NCM. Não há na empresa um especialista em
classificar a NCM. Assim, o analista de custo da OMR busca previamente
classificar a mercadoria a ser importada ou exportada, para depois discutir com os
outros colaboradores envolvidos com as operações de comércio exterior. Em
regra, quando há dúvida na classificação, eles consultam a RFB. Essa atividade
fica a cargo do setor fiscal, que é localizado em Betim. Enfim, apesar de não
haver um setor responsável pelo comércio exterior na empresa e de o fornecedor
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impor as regras de aquisição da matéria-prima, a empresa como um todo atua no
comércio exterior de forma estratégica.

Sobre a compatibilidade da empresa em relação aos mercados internacionais,
mesmo que incipiente, o comércio exterior já está no espectro estratégico da
empresa, pois a OMR possui unidades não só no Brasil, mas também na Índia,
Marrocos, Japão e Itália. A empresa está estruturada para participar do mercado
internacional, pois a OMR Brasil é uma subsidiária da OMR italiana e as decisões
principais são definidas na OMR da Itália e não na OMR Brasil.

Não há, no momento, uma estratégia para buscar novos clientes no exterior.
Houve uma tentativa de trazer um parceiro espanhol para o Brasil. O objetivo era
produzir no Brasil o que é produzido na Espanha, e assim simplificar a aquisição
do produto, no caso cremalheiras. A OMR Brasil compra cremalheiras na
Espanha e foi convidada a produzir no Brasil como sócia da OMR do Brasil. Após
todos os preparativos concluídos, inclusive com planta industrial pronta para
começar a produzir, a Espanha entrou em crise e o parceiro resolveu desistir do
negócio. Foi desfeita a sociedade e a decisão foi patriotismo. A empresa
espanhola preferiu arriscar perder o cliente, no caso a OMR, a deixar de produzir
na Espanha, pois com a transferência para o Brasil, contribuiria para aumentar o
alto desemprego desencadeado pela crise econômica instalada na Espanha na
época. Assim, fechou-se a fábrica aqui no Brasil e a OMR não quis continuar
sozinha por entender que produzir cremalheira não é o seu core business. Ela já
tentou investir em parcerias para crescimento, porém não foi bem-sucedida e o
projeto foi abandonado.

6.1.5 A estratégia de expansão em mercados internacionais

Foi constatado que a OMR não conseguiu novos parceiros de negócios, com a
importação de componentes no sistema Drawback. Em relação à estratégia de
preço utilizada pela OMR, apurou-se que alguns clientes são mais flexíveis na
hora da negociação, quando o assunto é o preço. A FIAT, por exemplo, segundo
o entrevistado, é muito dura na hora de negociar valores. Normalmente, ela não
aceita um possível aumento. Há casos em que há a necessidade de repassar
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para o preço final do produto os custos relativos ao aumento do pessoal, que em
regra é decidido pelo sindicato do setor, porém a FIAT não aceita. Assim, quando
conveniente, a OMR necessita absorver esse custo. Mas já aconteceu de
necessitar parar o fornecimento de determinada peça para a FIAT, pois não havia
condições de manter o preço antigo. Entretanto, esse cliente é um caso isolado,
mas a maioria deles é mais flexível na hora da negociação do novo preço.

Assim sendo, a OMR adota como estratégia de negociação a elaboração prévia
do preço para depois oferecer o produto ao cliente. A empresa adota metodologia
própria para estruturar o preço do produto. Primeiramente, o preço é elaborado,
para depois mostrá-lo ao proprietário juntamente com a diretoria e verificar se eles
concordam. Já o cálculo do cliente parte do inverso. Quando a negociação se
inicia, o cliente exige que uma planilha seja preenchida com dados como a
matéria-prima, o templo ciclo, a taxa horária, etc. É a partir desses dados que o
cliente confirma se aceita o preço final ou o reajuste de preço. Há casos em que o
cliente não paga o preço previsto pela OMR. Assim, a solução é conceder um
desconto ou desistir da venda. A aceitação, pela OMR, do preço estipulado pelo
cliente é resolvida caso a caso. Se não houver negociação a empresa passa a
negociar com outro fornecedor. O diferencial da OMR, conforme o respondente,
são o preço, a pontualidade na entrega e a qualidade do produto.

Já a estratégia de logística é facilitada pelo fato de a empresa se localizar próximo
da maioria dos clientes. Assim, eles não necessitam de estoque. Desse modo, os
clientes podem se beneficiar do just in time, que é um sistema de administração
da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou
comprado antes do momento exato da utilização. Mesmo quando o cliente está
estabelecido fisicamente distante da OMR, a empresa tem conseguido vender
seus produtos, como no caso da nova fábrica da FIAT, em Pernambuco. Apesar
de um concorrente da OMR montar uma nova fábrica em Pernambuco com o
objetivo único de fornecer para a FIAT, não foi suficiente para parar o
fornecimento de peças pela OMR para esta unidade. Mesmo com o concorrente
situado do lado da montadora em Pernambuco, a OMR não parou de fornecer.
Além desse cliente, a OMR fornece também para a Bentley, a VolksWagen, a
Teksid, etc.
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A empresa não implementa uma estratégia específica de comercialização
externa, mas há como desenvolver a operação. Não é uma restrição aos negócios
a falta de know how, pois como a OMR faz parte de um grupo internacional, seria
fácil planejar uma estratégia de comércio exterior permanente.

6.1.6 A estrutura de importação e exportação

A empresa não tem gerência específica nem um departamento específico de
comércio exterior, pois o serviço é, na sua maioria, terceirizado a um despachante
aduaneiro. Foi esclarecido também que a OMR do Brasil não tem escritório de
representação no exterior, pois já existe a matriz na Itália e outras filiais na
Europa e Ásia.

6.1.7 Sobre os resultados do comércio exterior

Não houve aumento da participação da OMR no mercado como resposta à
estratégia de importação e exportação, principalmente porque normalmente a
importação é feita em sistema de venda casada. Como regra, as peças são
negociadas pelo próprio cliente. A FIAT, por exemplo, decide quando, de quem e
o quanto a OMR irá pagar pela peça na Itália. Depois de concluída a negociação,
a OMR adiciona os custos da transação internacional e o lucro.

Quanto ao nível de aprendizagem que a empresa adquiriu nas negociações
comerciais e o desenvolvimento e aquisição de tecnologia como resultado em
negócios internacionais, constatou-se que atualmente há várias pessoas
envolvidas no processo e que isso foi determinante para a familiarização com os
termos do comércio exterior. Portanto, criou-se uma cultura favorável para fazer
mais comércio exterior. Já há uma estrutura interna, mesmo que informal, que lida
com essa situação com naturalidade.

Essa experiência tem gerado o aperfeiçoamento e a difusão de tecnologias de
produto no Brasil, pois sempre que a OMR necessita usinar uma peça aqui, ela já
era usinada na Itália. A importação foi importante para desenvolver a tecnologia
de usinagem no Brasil. Caso a FIAT pedisse para a OMR elaborar o produto
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bruto, como o importado da Itália, para depois usiná-lo, a tecnologia teria que ser
desenvolvida aqui no Brasil. A contratação de profissionais do mercado interno
para desenvolver essa tecnologia é muito cara. Com a importação do produto em
estado bruto da OMR Itália, tudo fica mais fácil, pois a OMR do Brasil só se
preocupa com a usinagem, que é a sua especialidade operacional.

Outro fator decorrente da importação foi a geração de novos produtos resultantes
do aprendizado adquirido com a OMR da Itália, na produção de blocos. Assim,
quando outro cliente procurou a OMR para desenvolver outro tipo de bloco para
outro tipo de motor e automóvel, a OMR já tinha o know how suficiente para
atendê-lo.

Detectou-se o desconhecimento de quanto a peça bruta teria seu preço reduzido
caso fosse produzida no Brasil. Porém, com a utilização do Drawback, sabe-se
que com a desoneração dos tributos haveria substancial redução no preço final do
produto. Portanto, há uma recomendação do diretor da OMR para que se
intensifiquem as pesquisas nesse campo. Inclusive, cogitou-se a possibilidade de
se montar uma fábrica na argentina. O objetivo é importar o bloco em estado
bruto, aproveitando o regime de Drawback para depois exportá-lo para a
Argentina, onde foi estabelecida a subsidiária da OMR. Por último, para fechar a
transação, o produto seria importado, já usinado, diretamente pela OMR Brasil.
Uma possibilidade de negócios seria a triangulação, ou seja, importar o bloco
bruto usando o regime de Drawback, exportá-lo para a Argentina e depois de
usinado importar o bloco para o Brasil, sem tributos com o benefício do
MERCOSUL.

Quanto às medidas específicas adotadas em relação à sustentabilidade ambiental
em decorrência da importação e exportação, verificou-se que não há impacto
ambiental, não há resíduos fora de controle e o aumento da importação não
impacta nas questões ambientais.

Foi solicitado ao entrevistado que fizesse as considerações sobre a modalidade
de Drawback utilizada pela empresa e se utiliza ou não a submodalidade de
Drawback intermediário. A resposta foi que a modalidade de Drawback utilizada é

108

a isenção. A empresa não atentava para o fato de que os produtos exportados
pela IVECO continham produtos importados e beneficiados pela OMR. Pouco se
conhecia sobre a existência desse benefício. Atualmente, utiliza-se o Drawback
isenção como tentativa de recuperar os tributos que foram pagos em importações
passadas e que não foram compensados de outra forma. O tributo destinado ao
PIS e ao COFINS é recuperado pela compensação de débito e crédito fiscal,
técnica contábil em que se abate, em cada operação, o montante de imposto
cobrado na operação anterior (Iudícibus & Marion, 2009). Porém, outros tributos
incidentes na importação, como o próprio imposto de importação, não são
recuperáveis, salvo pela utilização do regime de Drawback.

Quanto à submodalidade Drawback intermediário, foi relatado que não houve e
não há a sua utilização. Os envolvidos nas operações de comércio exterior
desconheciam essa possibilidade. Ou seja, quando a empresa beneficiária do
regime tem o direito de reaver os tributos pagos na importação ou compra de
insumos no mercado interno e que após industrializá-los fornece esse produto
intermediário a outra empresa no Brasil, esta o utilizará em novo processo
industrial, exportando o produto final.

O problema para que essa submodalidade aconteça seria a falta de informações
por parte da empresa exportadora do produto final. Nesse caso, quem importa é
uma empresa e quem exporta é outra. A primeira importa insumos para a
produção de algo que será vendido a outra empresa, que por sua vez o utilizará
como matéria-prima final para a confecção de um produto destinado à
exportação.

Sobre a OMR, a relação com o seu maior cliente, a IVECO, é muito transparente
e não haveria problemas no fornecimento dos dados necessários para o
requerimento do Drawback intermediário. Ademais, após a criação do Programa
de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores (INOVAR AUTO), criado em 2012 com o objetivo de apoiar
o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio
ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças, o
repasse das informações entre fornecedores e clientes se tornou obrigatório.
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Portanto, o governo criou um sistema em que todo mês as empresas do setor têm
que informar o quanto foi importado e qual percentual de peças adquiridas dos
fornecedores pertencia aos produtos exportados.

Com o sistema de gerenciamento da DATASUL, utilizado pela OMR, é possível
saber quanto a empresa vende para a IVECO. Como a IVECO informa quanto
exportou e quanto dos produtos da OMR está nessa exportação, não haveria
problema para requerer o Drawback intermediário. Segundo o entrevistado, há
uma boa relação entre a OMR e seus clientes. São 15 clientes que exportam e
todos utilizam as peças da OMR, mas por falta do conhecimento desse direito, a
empresa deixa de recuperar todos os meses os tributos pagos nessas transações.

Conforme já mencionado, não há um pessoal especializado na área de comércio
exterior, apesar do fluxo de 50 milhões de reais por ano em transações em
comércio exterior. O despachante contratado pela OMR não faz parte da empresa
e por isso o analista de custo refere que ele poderia ter alertado a OMR sobre os
benefícios do Drawback intermediário. Verifica-se a necessidade de a empresa
treinar uma pessoa para controlar essas transações e recuperar ao máximo os
tributos envolvidos no comércio exterior.

Por fim, o analista de custo faz um resumo sobre o posicionamento do governo
brasileiro e sobre a estratégia da OMR para os próximos anos. Segundo ele, os
órgãos intervenientes do comércio exterior brasileiro são muito burocráticos,
emperrando as operações de importação e exportação, mas que apesar desse
entrave ele acha que isso não é empecilho para fazer comércio exterior. Na última
reunião com o presidente, este relatou que, no passado, a OMR possuía 10
concorrentes e que a cada crise que acontece diminuem os concorrentes.
Atualmente a OMR possui somente um concorrente, ou seja, somente há dois
usinadores no Brasil, a OMR e um concorrente.

O presidente da OMR conclui que, mesmo com esse cenário favorável em termos
de concorrência, a OMR precisa vencer alguns desafios. Ainda de acordo com o
relato do presidente, em seu último encontro com a diretoria da FIAT ficou
decidido que esta somente colocará em prática um quarto do planejamento
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programado para 2015. Assim sendo, a OMR deverá se organizar para superar
essa fase. O presidente finaliza a reunião com as seguintes palavras: “uma hora a
crise passa e temos que estar preparados para crescer”.

6.2 A implantação e redução de custos gerados pelo Drawback na OMR

6.2.1 O processo produtivo e o laudo técnico

A decisão da utilização ou não na organização do regime de Drawback deve
iniciar-se com o estudo do processo produtivo do produto objeto de importação
e/ou compra no mercado nacional e a sua relação com o produto final exportado
ou a ser exportado.

O documento a ser utilizado foi o laudo técnico. Esse documento pode ser emitido
por uma empresa terceirizada especializada ou pelo profissional responsável da
unidade fabril. Nele serão descritos o processamento industrial e a participação
qualitativa e quantitativa das mercadorias que foram adquiridas em regime
aduaneiro especial de Drawback, bem como a quantidade consumida ou a
consumir no processo industrial do produto exportado ou a exportar. Por último,
devido às exigências do DECEX, será abordada a existência ou não de resíduos
e/ou sobras que tenham valor comercial.

Ademais, consta também nesse documento o processo logístico do produto
importado, como o recebimento dos insumos, a sua armazenagem e a pesagem;
as etapas de fabricação, como a elaboração da composição, usinagem, corte,
montagem, soldagem e embalagem e, por último, a expedição do produto a ser
exportado. Finalmente, consta nesse documento a existência ou não de resíduos
e subprodutos, resultantes do processo de fabricação e que não foram exportados
e as perdas ocorridas no processo produtivo que não tenham valor venal.

Após recolhidas todas as informações que compõem o laudo técnico descritas
anteriormente e com a observação da legislação que rege os produtos que
poderão ser beneficiados pelo regime de Drawback, o profissional de comércio
exterior, juntamente com o profissional responsável pelo laudo, poderá avaliar se
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o produto a ser importado e/ou ser comprado no mercado nacional poderá se
beneficiar com a aplicação do Drawback suspensão integrado.

No caso dos produtos analisados, verificou-se que poderiam ser beneficiados pelo
regime de Drawback suspensão integrado, inclusive na sua submodalidade
“intermediário”, conforme descrito no item 2.4.1. Quanto à legislação, os produtos
estariam contemplados nos itens: matéria-prima submetida a operações de
industrialização tal como a transformação, exercida sobre matéria-prima ou
produto intermediário, que resulte em espécie nova; e matéria-prima, produto
semielaborado ou acabado, utilizados na fabricação de mercadoria exportada ou
a exportar.

No Brasil, segundo o analista de custo, não há fornecimento de blocos e
cabeçotes em estado bruto no Brasil, principais insumos utilizados na fabricação
de veículos a serem exportados. Nesse caso a opção é a importação. Outro
motivo para a importação seriam a qualidade e o baixo preço praticado pelo
fornecedor internacional.

6.2.2 Sobre a aplicação do Drawback na OMR

Para esta dissertação foram tomados como exemplos dois produtos que são
importados pela OMR e que foi aplicado o regime aduaneiro especial de
Drawback suspensão integrado (ressalta-se que os dados dos produtos não
constam nos documentos apresentados, devido ao fato de a empresa considerálos estratégicos e confidenciais). Portanto, os valores demonstrados nesta
dissertação são puramente exemplificativos. A escolha dos produtos e de seus
respectivos processos por ela realizados contribui para esclarecer pontos
importantes da legislação sobre o Drawback, demonstrando de forma simples a
implantação e a redução de custo do mesmo para qualquer empresa.

Outro item a ser analisado para a tomada de decisão sobre a utilização do regime
de Drawback suspensão integrado refere-se aos contratos de compra e venda
internacionais, referentes aos produtos a serem importados ou comprados no
mercado interno. Os contratos devem ser analisados, pois nesses casos o
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profissional responsável poderá verificar a logística de abastecimento do produto
para a unidade industrial e o estoque projetado para determinado período, visto
que uma das exigências do regime de Drawback suspensão integrado é a
obediência ao prazo para importação e/ou compra no mercado nacional e
conseguinte exportação do produto acabado, que segundo a legislação será de
um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

A Figura 11 busca demonstrar a importância do trabalho em equipe, o qual, para
o

sucesso

da

implantação

do

Drawback

suspensão

integrado,

faz-se

imprescindível. E mostra o sistema que integra as funções essenciais do comércio
exterior na OMR. Acrescentam-se a conscientização, o planejamento e a
integração dos profissionais envolvidos no processo quanto ao entendimento
sobre as responsabilidades e atribuições em cada etapa do processo. Considerase a elaboração do laudo técnico, pelo profissional responsável ou empresa
terceirizada; a aquisição de insumo, realizada pelo departamento de compras; a
análise financeira, realizada pelo departamento financeiro em conjunto com a
importação e exportação; a solicitação do ato concessório de Drawback e
importação de insumos, realizado pelo departamento de importação; a
segregação do estoque, com os controles físicos, contábil e a industrialização da
matéria-prima, realizados pelo departamento de contabilidade e produção; e a
efetiva exportação do produto final e a baixa do ato concessório, realizadas pelo
departamento de logística e exportação.
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Figura 11 - Integração dos departamentos para o planejamento do Drawback suspensão
integrado.
Fonte: elaborado pelo autor/2015.

A seguir, serão apresentadas as planilhas de custos, incluindo os custos de
importação (Tabela 10), outros custos envolvidos no processo de importação e
finalmente quadro comparativo dos custos de importação com e sem a aplicação
do regime de Drawback suspensão integrado a ser elaborado pelo responsável
pelo departamento de importação, em conjunto com o responsável pelo
departamento financeiro (Tabela 11).

O INCOTERM utilizado foi o FOB do navio no porto de embarque designado.
Essa é a condição de venda utilizada pela empresa em estudo. Desta forma, o
vendedor se responsabiliza pela entrega da mercadoria, desembaraçada, no
porto de embarque e a bordo do navio indicado pelo comprador. De outro modo,
são de responsabilidade do comprador todas as despesas e os riscos pela perda
ou dano da mercadoria a partir do momento em que esta transpuser a amurada
do navio.

Conforme também mencionado, a empresa não permite a divulgação de preços
dos produtos e despesas envolvidas nos processos de compra, por considerá-los
estrategicamente confidenciais. Entretanto, com a ajuda de um despachante
aduaneiro, chegou-se a valores que se aproximam da realidade.
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6.2.2.1 Cálculo dos custos de importação

Conforme questionário, duas são as mercadorias importadas pela OMR. A
cremalheira e o cabeçote do motor, codificadas, respectivamente, pelas seguintes
NCM: 8483.40.90 e 8409.91.12. Os dados que se seguem foram retirados do
espelho da nota fiscal de importação fornecido pela OMR.

Tabela 10
Cálculo do custo de importação para a mercadoria NCM 8483.40.90
Valor FOB
Frete Internacional
Seguro Internacional
Total CIF Importação
Fonte: elaborado pelo autor/ 2015.

R$ 88.134,17
R$ 1.468,57
R$
197,12
R$ 89.799,86

Tabela 11
Cálculo do custo de importação para a mercadoria NCM 8409.91.12
Valor FOB
Frete Internacional
Seguro Internacional
Total CIF Importação
Fonte: elaborado pelo autor/ 2015.

R$ 368.487,37
R$ 2.126,48
R$
815,35
R$ 371.429,20

As Tabelas 10 e 11 demonstram o valor Cost, Insurance and Freight (CIF), que é
o resultado do valor FOB das mercadorias importadas acrescido dos valores do
frete internacional e seguro internacional.

Tabela 12
Cálculo do custo da importação com e sem implantação do regime especial
de Drawback suspensão integrado para a mercadoria NCM 8483.40.90
Valor Total para o Importador
Valor CIF
II
IPI (NT)
AFRMM
Capatazia
Taxa do SISCOMEX
Subtotal
ICMS – diferido
PIS/PASEP
COFINS
Custo total da importação considerando ou não a
recuperação do PIS/COFINS por débito/ crédito
Fonte: elaborado pelo autor/2015.

Importação com
Drawback – R$
89.799,86
0,00
0,00
0,00
257,61
96,95
90.154,42
0,00
0,00
0,00
90.154,42

Importação Sem
Drawback – R$
89.799,86
12.580,46
0,00
367,14
257,61
96,95
103.102,02
0,00
1.482,70
7.727,85
112.312,71
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A conclusão obtida com a análise da planilha do produto importado, “cremalheira”,
NCM 8483.40.90, é que a OMR teria as seguintes reduções tributárias:
importação. Considerando o ICMS diferido e a recuperação por débito/crédito do
PIS/COFINS (R$ 103.102,02 – R$ 90.154,42 = R $12.947,60), houve redução de
12,56%. Importação considerando o ICMS diferido e desconsiderando a
recuperação por débito/crédito do PIS/COFINS (R$ 112.312,71 – R$ 90.154,42 =
R$ 22.158,90) acusou redução de 19,73%.

Tabela 13
Cálculo do custo da importação com e sem implantação do regime especial
de Drawback suspensão integrado para a mercadoria NCM 8409.91.12
Valor total para o Importador
Valor CIF
II
IPI (NT)
AFRMM
Capatazia
Taxa do SISCOMEX
Subtotal
ICMS – diferido
PIS/PASEP
COFINS
Custo total da importação considerando ou não a
recuperação do PIS/COFINS por débito/ crédito
Fonte: elaborado pelo autor/2015.

Importação com
Drawback – R$
371.429,20
0,00
0,00
0,00
1.078,13
214,50
372.721,83
0,00
0,00
0,00

Importação Sem
Drawback – R$
371.429,20
59.470,72
0,00
531,62
1.078,13
214,50
432.724,17
0,00
8.548,92
43.859,65

372.721,83

485.132,74

A análise da planilha do produto importado, “cabeçote”, NCM 8409.91.12, revelou
que a OMR teria as seguintes reduções tributárias: importação. Considerando o
ICMS diferido e a recuperação por débito/crédito do PIS/COFINS (R$ 432.724,17
– R$372.721,83 = R$60.002,34), houve redução de 13,87%. Importação
considerando o ICMS diferido e desconsiderando a recuperação por débito/crédito
do PIS/COFINS (R$ 485.123,74 – R$ 372.721,83 = R$ 112.401,91) obteve
redução de 23,17%.

É importante salientar que em ambos os casos, para efeito de cálculo da redução
da carga tributária, o ICMS foi considerado diferido, ou seja, houve uma escolha,
pelo ente tributante, no caso o governo estadual, de outro momento para a
cobrança do tributo. Assim, nesta análise, observa-se que a OMR não paga o
ICMS em hipótese alguma quando a venda é destinada ao seu principal cliente,
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no caso, a IVECO Indústria de Automóvel. Portanto, devido ao fato de o ente
responsável pela cobrança do tributo escolher a saída dos veículos da indústria
automotiva como fato gerador para a exigência do ICMS, este deixará de ser
recolhido aos cofres públicos no momento da transferência dos produtos vendidos
da OMR para a IVECO. Finalmente, em momento ulterior, quando ocorrer a
venda dos veículos produzidos pela IVECO aos seus clientes, implicará o
recolhimento total do imposto relativo a todas às operações, inclusive as que
vierem a acontecer.

6.2.3 Emissão de ato concessório de Drawback via Siscomex - módulo
Drawback integrado

O processo de abertura do ato concessório de Drawback suspensão integrado no
SISCOMEX - Drawback Web - módulo Drawback integrado é iniciado depois de
desenvolver a análise da viabilidade da importação e/ou compra no mercado
nacional via Drawback suspensão integrado, e anteriormente ao embarque da
mercadoria no exterior.

Conforme ressaltado pelo despachante aduaneiro, anteriormente à abertura do
ato concessório de Drawback -, é importante que a empresa importadora tenha
formalizado a compra e/ou venda internacional por meio da criação e assinatura
de um contrato de compra e venda internacional, pois com isso haverá mais
segurança em caso de mudanças futuras, uma vez que a solicitação de alteração
e a sua aceitação ou não fica a cargo do DECEX.

Esse documento de compra e venda pode ser feito por meio de um fax ou carta,
de modo a definir as condições da operação, constituindo um contrato entre as
partes. O modelo de contrato mais simples é a fatura pro forma. Esse documento
formaliza e confirma a negociação entre importador e exportador, desde que
devolvido ao vendedor, contendo o aceite do comprador. É importante que seja
um contrato ou documento que possua clara apresentação das condições e
termos da operação.
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O ato concessório de Drawback suspensão integrado é operado pelo usuário
cadastrado no SISCOMEX, cujo gerenciamento é feito pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO). Após autorização da Secretaria da RFB, o
SERPRO tem a responsabilidade de liberar a utilização do software. Ademais, ele
é também o órgão que administra o sistema operacional da rede e presta
orientações às empresas habilitadas. Assim que as informações são inseridas no
sistema, estas são analisadas de forma instantânea, permitindo que os órgãos
intervenientes no comércio exterior brasileiro possam controlar e ainda interferir
no processamento das operações comerciais com o exterior. No caso do AC o
órgão responsável é o DECEX.

Assim, o responsável pela abertura do AC entra no SISCOMEX módulo Drawback integrado, após ter sido devidamente instalado no computador do
usuário.

Para ter acesso ao sistema, digitam-se o número do usuário e senha e em
seguida clica em avançar. Feito isso, clica na opção Drawback Integrado. Assim,
acessa-se a tela de registro na qual o sistema fornece a opção de novo AC ou
cópia de um AC já existente. Nesse processo optou-se por novo AC. E então o
sistema automaticamente gera uma tela para a "inclusão de ato concessório
suspensão integrado" na qual deve ser digitado o Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) do beneficiário, tipo de AC - comum -, frete estimado (US$),
seguro estimado (US$) e o subproduto ou resíduo estimado (US$), caso seja
necessário. Assim, o número do AC é gerado de forma automática. Depois, faz-se
necessário inserir os dados de exportação clicando no campo "1 - incluir". Em
seguida, aparecerá o campo NCM. Neste deve ser digitada a NCM do produto a
ser exportado – bloco do motor - e então aparece uma nova tela para ser
preenchida, com os campos: "descrição complementar da NCM", "quantidade na
unidade estatística", "valor local de embarque com cobertura (US$)", "comissão
de agente (%)" e valor sem cobertura (US$), podendo ser incluídas quantas
NCMs de produtos a serem exportados quanto forem necessárias.

O mesmo procedimento é realizado quando da inclusão dos dados de cada NCM
a ser importada e beneficiada pelo regime de Drawback suspensão integrado,
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podendo o usuário alterar e/ou excluir a qualquer momento os dados inseridos no
AC, tanto de importação quanto exportação. É importante salientar que o DECEX,
após avaliar, irá deferir ou não as alterações, portanto, não devendo o beneficiário
inserir dados discrepantes.

Nas telas referentes aos lançamentos dos dados de importação, caso haja
deduções de perdas e resíduos, o próprio sistema realizaria o cálculo, fornecendo
as quantidades e o valor a serem importados com beneficiamento do regime de
Drawback suspensão integrado. O DECEX desconsidera até 5% de subproduto e
resíduos do processo.

O próprio sistema realiza um diagnóstico prévio dos dados inseridos no AC. Esse
é o momento oportuno para que o usuário verifique os possíveis erros de
digitação e cálculos. Estando todos os dados corretos, o sistema informará em
uma nova tela os seguintes dizeres: "nenhuma inconsistência encontrada – ( )".

Após o usuário do sistema clicar no campo "enviar para análise", aparecerá a tela
com os dados do índice percentual de importação/exportação e o termo de
responsabilidade. Em seguida, o usuário deverá clicar em "gravar" e
automaticamente o AC será enviado ao DECEX, para que este realize a devida
análise.

O DECEX analisa o AC e envia a resposta pelo sistema. Periodicamente, o
responsável pelo processo na empresa acessa o SISCOMEX, de modo a
consultar o diagnóstico do AC. Futuramente, o DECEX poderá exigir o laudo
técnico ou demais documentos que julguem necessários para o deferimento do
AC.

O beneficiário poderá ainda realizar as seguintes ações no sistema e no AC,
objetivando controlar, acompanhar e administrar o regime: incluir AC; consultar por número de AC ou CNPJ os REs, DIs e notas fiscais vinculadas ao AC -;
alterar, excluir AC já deferido; imprimir; solicitar - prorrogação de AC ou
desvinculação de DI de um AC - e baixa de AC finalizando o processo posterior à
exportação de quantidades proporcionais às importações e/ou compras internas
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vinculadas ao AC. Sabendo que o mercado poderá sofrer alterações durante a
vigência do A/C, tais ações são muito importantes para a integridade do
Drawback suspensão integrado. Posteriormente, a empresa deverá realizar os
ajustes necessários para comprovações futuras.

Ressalta-se que o SISCOMEX - módulo Drawback integrado - é comumente
usado como ferramenta de gestão do AC, pois o responsável por esse setor
poderá verificar as quantidades e valores importados e/ou adquiridos no mercado
interno que foram vinculados ao AC, além das quantidades e valores referentes
às exportações que deverão ser vinculadas a ele, cumprindo assim com o que foi
informado e deferido no AC. Ademais, outras ferramentas de gestão interna do
incentivo poderão ser criadas e customizadas.

O AC que é emitido com validade de um ano pode ser prorrogado, caso
necessário, porém deve ser realizado no SISCOMEX - módulo Drawback
integrado. A validade máxima será de dois anos a partir da data de deferimento
do respectivo AC e o termo final será aquele estabelecido para efetivar a
exportação no respectivo AC. O mesmo ocorrerá para os pedidos de prorrogação
desse regime especial.

É importante esclarecer que após a consulta e confirmação do deferimento do AC
de Drawback no SISCOMEX e de posse da “fatura pro forma”, o profissional de
comércio exterior deverá enviar as instruções de embarque ao exportador, que
conterá, entre outras informações, a NCM da mercadoria utilizada para abertura
do AC. Ressalta-se a necessidade de se aguardar o deferimento deste último,
para somente então efetuar o embarque do produto no exterior.

É importante que existam integração e clareza na comunicação entre o
departamento responsável pelo comércio exterior e o despachante aduaneiro,
pois estes deverão prezar pelo cumprimento da data e fornecimento dos dados
corretos da emissão da licença de importação para depois vinculá-la ao AC de
Drawback suspensão integrado.
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Assim, dados a serem enviados ao despachante aduaneiro são: o número e a
data da fatura pro forma, a data do embarque no país de origem, os dados do
exportador e do importador/consignatário, a quantidade total, a descrição
detalhada da mercadoria, o valor total FOB, o número do AC de Drawback
suspensão integrado, o valor do frete internacional a coletar (collect), a
quantidade embarcada com beneficiamento do Drawback suspensão integrado e
o valor FOB sem e com aplicação do Drawback, a forma de pagamento, o local de
desembaraço aduaneiro e o local de entrega da carga.

Em seguida, o exportador, após o embarque da mercadoria, envia uma cópia dos
documentos, por e-mail, ao Departamento de Importação, conforme exigido nas
instruções de embarque, de modo a facilitar os trabalhos da empresa e do
despachante aduaneiro. Finalmente, todos os documentos originais – fatura
comercial (3/1 três originais e 1 cópia), Bill of Lading Clean on board (3/1 originais
e 1 cópia), certificado de análise e Packing list (romaneio de embarque),
documento emitido pelo exportador, que relaciona todas as mercadorias
embarcadas, com o objetivo de facilitar a identificação e localização do produto
dentro de um lote, além de permitir a conferência da mercadoria por parte da
fiscalização (1/1 um original e uma cópia) – serão enviados por meio de courrier.

6.2.4 Procedimentos especiais para emissão de nota fiscal de entrada e saída

Para atender às legislações estaduais e obter a desoneração do ICMS, os
profissionais responsáveis pela implantação do Drawback suspensão integrado
na organização deverão atentar para as mudanças na legislação tributária do
estado onde está sediada a empresa. Deverão também se informar quanto aos
dados a serem preenchidos nas notas fiscais de entrada e saída e demais
obrigações

acessórias.

Essas

exigências,

se

não

atendidas,

poderão

descaracterizar o benefício, resultando no pagamento, por parte da empresa, de
todos os encargos e multas exigidas pela legislação.

Conforme o convênio do ICMS 27/90, o importador deverá entregar na
Administração Fazendária Estadual de seu domicílio: as cópias da DI, da nota
fiscal de entrada e do AC, com indicação expressa do bem a ser exportado,
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limitada a entrega a 30 dias da data de liberação da mercadoria importada pela
repartição federal competente. Deverá, também, entregar a cópia do ato
concessório aditivo, emitido em decorrência da prorrogação do prazo de validade
originalmente estipulado ou a cópia de novo AC, resultante da transferência
original e ainda não aplicados em mercadoria exportada, limitado o prazo a 30
dias contados da respectiva emissão.

Em relação às notas fiscais de entrada, o departamento responsável normalmente o departamento de contabilidade - deverá utilizar o Código Fiscal de
Operações e Prestações (CFOP) número 3.127 "compra para industrialização sob
o regime de Drawback". Neste código são classificadas as compras de
mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização e posterior
exportação do produto resultante. Já as notas fiscais de vendas serão
classificadas no código 7.127 - "venda de produção do estabelecimento sob o
regime de Drawback".

Ademais, deverão conter nas notas fiscais de entrada, especificamente no campo
"informações complementares", a identificação da repartição em que se
processou o desembaraço aduaneiro, o número do AC e sua data de validade.
Adicionalmente, deverão constar nas notas fiscais de saída (exportação), no
campo "informações complementares" as seguintes informações: "exportação –
regime aduaneiro especial de Drawback suspensão integrado, ato concessório n°
XX, validade dia/mês/ano. RE n° XX”.

Fica condicionada à efetiva exportação do produto final, pelo importador da
mercadoria importada, beneficiada pelo Drawback suspensão integrado, a
entrega da cópia da Declaração de Despacho de Exportação (DDE) à repartição a
que estiver vinculada. Esta deverá estar devidamente averbada com o respectivo
embarque para o exterior em até 45 dias após o término do prazo de validade do
AC, do regime ou, na inexistência deste, de documento equivalente, expedido
pelas autoridades competentes.

Segundo informações do despachante aduaneiro, muitos profissionais da área
desconhecem ou não realizam os procedimentos descritos anteriormente,
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ocasionando a não vinculação das notas fiscais de entrada e saída à respectiva
DI e RE e, consequentemente, ao AC de Drawback suspensão integrado. Esse
controle administrativo é o único meio de evitar autuações em um eventual
procedimento administrativo fiscal de revisão aduaneira, quando há a análise
documental por parte da autoridade competente.

6.2.5 Comprovação e baixa do Drawback no SISCOMEX

A autoridade fiscal poderá efetuar uma análise documental com o objetivo de
comprovar a baixa do regime de Drawback. Assim sendo, os profissionais de
comércio exterior deverão tomar algumas providências para evitar possíveis
irregularidades e eventual descumprimento do regime de Drawback suspensão
integrado. Os erros mais comuns são a exportação de mercadoria distinta da
vinculada ao AC em espécie, quantidades e valores; registros de exportação sem
vinculação ao AC de Drawback; exportações com datas anteriores às importações
vinculadas; exportações após o prazo de vencimento do AC; registro de
exportação utilizado para comprovar mais de um AC; mercadorias exportadas em
desacordo com a relação insumo/produto constante do laudo técnico, ou seja,
importando ou adquirindo no mercado nacional mercadorias beneficiadas em
quantidades superiores às necessárias para realização dos produtos finais
vinculados ao AC; importações em valores superiores ou classificação fiscal
divergente do compromissado; inexistência de emissão de nota fiscal de entrada
e registro no livro de entradas, ou seja, há presunção de destinação da
mercadoria ao mercado interno; registro de DI e embarque para exportação muito
próximo, levando a crer que a mercadoria importada não foi aplicada no processo
produtivo (Araújo & Sartori, 2004).

Conforme o entrevistado, as empresas beneficiárias do Drawback suspensão
integrado deverão gerenciar o incentivo, não somente com as informações
constantes no SISCOMEX módulo Drawback integrado, mas também com a
criação de planilhas e/ou customização de sistemas integrados existentes na
empresa, possibilitando o aumento do controle interno dos produtos adquiridos
com o benefício fiscal e que deverão ser exportados para comprovação e baixa
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do AC. Foi constatado que este procedimento não é feito internamente, mas por
meio de empresa especializada terceirizada.

Após a importação e/ou compra nacional e exportação das quantidades e valores
compromissados no AC, o profissional responsável pela gestão do incentivo na
empresa deverá proceder à comprovação e baixa do regime no módulo de
Drawback Integrado. Para isso, verifica-se, já salientado anteriormente, a
necessidade de troca de informações e dados entre o departamento de
importação e exportação. Assim sendo, a integração desses setores torna-se
imprescindível.

O representante da empresa beneficiária do regime de Drawback deverá acessar
o SISCOMEX, módulo Drawback integrado, para efetuar a baixa do AC. Caso
haja necessidade, deve-se primeiramente clicar na opção "alterar", para alterar,
proporcionalmente, as quantidades e/ou valores das NCMs de importação e
exportação e então fazer o ajuste final do AC de Drawback. Depois de realizada a
alteração, o profissional deverá clicar na opção "enviar para análise" para que o
DECEX avalie as alterações e assim opte pela aceitação ou indeferimento.

Ressalta-se que é muito importante o planejamento da imputação dos números
na abertura do AC e que estes devem refletir ao máximo a realidade, facilitando
com isso a decisão do DECEX e, consequentemente, o deferimento das
alterações.

Posteriormente ao deferimento do AC pelo DECEX – realizadas as devidas
alterações -, o responsável deverá clicar na opção "baixa de ato concessório",
informar o número do AC, verificar todos os dados informados e vinculações
realizadas e finalmente clicar na opção "enviar para baixa". Posteriormente ao
envio – três a cinco dias úteis – esse profissional deverá acessar a opção
"consultar ato concessório", digitar o número do AC e verificar a efetiva baixa do
AC de Drawback suspensão integrado, realizado pelo DECEX.

Assim, após efetivar a baixa e finalizar o processo de Drawback suspensão
integrado, a empresa deverá efetuar os cálculos dos custos e ganhos e compará-
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los com o previsto. A planilha - "cálculo do custo da importação com e sem
implantação do Drawback suspensão integrado" - utilizada nesta dissertação
servirá para a realização dessa comparação. Para isso, a coluna "importação sem
Drawback - US$" deverá ser substituída pela coluna "importação custos reais" e,
caso necessário, poderão ser acrescentadas as linhas necessárias para descrição
de possíveis despesas operacionais que vierem a surgir no decorrer do processo
de importação.

A Figura 12 demonstra o resumo de todo o processo de importação com
aplicação do regime aduaneiro especial de Drawback suspensão integrado, ou
seja, o planejamento, a criação do laudo técnico, a criação do AC via SISCOMEX
- módulo Drawback integrado, a elaboração da DI com a suspensão do
pagamento dos tributos incidentes à exportação e a baixa do AC.

Figura 12 - Resumo do processo de importação com o regime de Drawback.
Fonte: elaborado pelo autor/2015.

Apesar de a OMR não possuir um departamento específico de comércio exterior,
esta utiliza rigoroso planejamento realizado entre os colaboradores envolvidos no
processo de aplicação do regime aduaneiro especial de Drawback suspensão
integrado. Além do mais, eles recebem suporte de uma empresa prestadora de
serviços de importação e exportação que possui profissionais especializados e
com anos de experiência na aplicação desse regime nas empresas.
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Posteriormente, na finalização do processo de importação, todos os documentos
deverão obedecer ao prazo prescricional, ou seja, permanecer arquivados pelo
prazo de cinco anos a partir da data de registro da DI, atendendo, assim, às
exigências da legislação brasileira.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A globalização é a crescente interdependência econômica entre os países e suas
organizações, conforme o refletido no fluxo de produtos e serviços, capital
financeiro e conhecimento através das fronteiras dos países. A globalização é,
portanto, o produto de grande quantidade de firmas competindo entre si em um
crescente número de economias globais.

Ao longo desta pesquisa, pretendeu-se descrever, dentre as principais
abordagens dadas ao estudo sobre a internacionalização das empresas, a
contribuição do Drawback para que esta se realize, atentando para a necessidade
de avançar na investigação das formas pelas quais elas buscam alcançar os
mercados externos.

Nesse processo, foi possível atingir conclusões referentes aos quatro objetivos
específicos da pesquisa. Assim, procurou-se demonstrar a carga tributária
incidente no comércio exterior, as informações de cunho operacional e jurídico
envolvidos no processo de implantação do regime aduaneiro especial de
Drawback na empresa OMR Brasil, tendo como exemplo a importação dos
produtos – bloco do motor, cremalheira e cabeçote do motor –, a redução do
custo de produção quando há suspensão e posterior extinção dos tributos (II,
ICMS, IPI, PIS/PASEP, COFINS e AFRMM) que incidem sobre as importações da
matéria-prima utilizada no produto a exportar permitida pela aplicabilidade do
Drawback e a importância do regime de Drawback para o aumento da
competitividade de empresas brasileiras exportadoras.

Destaca-se que a empresa pesquisada não tem tradição de exportação direta,
possuindo uma totalidade de vendas para o mercado interno na ordem de 95%
em 2012, 95% em 2013 e 94% em 2014. Entretanto, entende-se que o produto
produzido pela OMR Brasilé um insumo de fabricação do produto final, que foi, é
ou será exportado. Assim, a empresa pesquisada pode ser classificada como uma
exportadora indireta podendo ser beneficiada pela concessão do regime de
Drawback na sua submodalidade “Intermediário”.
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Em relação à formação do preço de exportação, foi constatado que este é
determinado a partir do preço de venda que a empresa pratica no mercado
interno, deduzindo-se os gastos com o mercado interno e acrescentando os
gastos com o mercado externo. Percebe-se também que na formação do preço
de exportação os créditos fiscais provenientes de tributos recolhidos na compra
de produtos no mercado interno são incluídos no preço de exportação implicando
em um aumento do preço ao cliente e que tem como consequência a diminuição
da competitividade no mercado internacional.

Conclui-se que o regime de Drawback influencia o preço de exportação, uma vez
que as empresas deixam de incluir os custos dos tributos suspensos, isentos ou
restituídos conforme a modalidade utilizada. Assim, percebe-se a influência do
drawback na competitividade destas empresas. Contudo, quando o insumo é
adquirido no mercado interno e há o beneficiamento do crédito fiscal, este é
repassado ao preço final de exportação.

Salienta-se que esse regime foi criado pelo governo brasileiro como política de
incentivo às exportações, pois os benefícios proporcionados com a desoneração
tributária na importação e/ou compra no mercado interno de insumos condicionase ao beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento de outro
produto a ser exportado e que tem como objetivo o aumento das exportações
brasileiras impactado pelo aumento da competitividade da indústria nacional no
mercado internacional pela redução do preço do produto final.

A política de comércio exterior brasileira tem sido coordenada por diversos órgãos
públicos que atuam de modo convergente e eventualmente conflitante entre si
como o envio da mesma documentação a vários órgãos governamentais
causando uma superposição de tarefas. Assim, a organização institucional do
comércio exterior é resultante de diversas políticas econômicas nem sempre bem
coordenadas entre si e espalhadas por diversos órgãos intervenientes. Ademais,
é comum a diversificação das interpretações nas camadas administrativas e que
traz como consequência um sentimento de insegurança jurídica. Além do mais,
notou-se o eventual desrespeito à hierarquia constitucional quando se depara
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com decretos contrariando leis ou disciplinando matérias que deveriam ser
reguladas por meio de lei no sentido estrito.

Constata-se também, no caso específico do regime de Drawback, não existir
previsão de tipos infralegais, no caso de descumprimento do Ato Concessório
(AC), gerando excessos de subjetividade na aplicação de penalidades, que
muitas vezes ocorreram de forma ilegítima.

O regime de Drawback nem sempre pode ser considerado uma vantagem, se
analisado pela ótica financeira. Como exemplo, a importação de insumos de baixo
valor em que as despesas administrativas superam os tributos economizados pela
aplicação do regime aduaneiro. Ademais, os valores logrados com a desoneração
dos tributos pela aplicação do Drawback podem não corresponder a um ganho
efetivo se se considera a atual taxa de juros praticada no Brasil, um dos principais
itens do denominado “Custo Brasil”. Finalmente, tem-se que salientar a burocracia
dos órgãos intervenientes brasileiros que não correspondem ao dinamismo
inerente ao comércio internacional proporcionado pela globalização.

São escassas as políticas de industrialização orientada para as exportações nos
países em desenvolvimento como o Brasil. Como herança do plano-meta
implantado nos governo militares, o Brasil pratica, mesmo nos dias atuais, o
modelo de industrialização conhecido como “Implementação da Indústria Nacional
pela Substituição das Importações”, diferentemente do modelo conhecido como
“Industrialização Voltada para as Exportações” implementado pela China. Assim,
para desfazer essa característica, seria necessária a criação de mecanismos
capazes de modernizar o parque tecnológico industrial, de modo a torná-lo mais
competitivo no mercado global.

Com a reformulação da política de cobrança de tributos implantada na Carta
Magna de 1988, é notória a representativa participação dos estados federativos
na carga tributária em detrimento daquela cobrada pela União. De outro modo, o
ICMS, imposto estadual, deveria ser desonerado em todas as modalidades e
submodalidades, mas não é o que acontece na prática, conforme o item 2.7.2
deste trabalho. Por força das disposições contidas na legislação estadual, para
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que se goze do direito à isenção do ICMS nas operações de Drawback o
beneficiário deverá comprovar a modalidade suspensão, além de ter que ser o
exportador do produto resultante da industrialização da mercadoria importada.

O excesso de burocracia é um dos fatores que contribuem para o déficit comercial
da indústria brasileira em relação aos negócios externos. Muitos empresários
podem ter problemas para exportar ou conseguir melhorar as vendas, devido a
entraves burocráticos tributários, alfandegários e de movimentação de cargas.
Além dos custos elevados e da demora na liberação da mercadoria para o
exterior, são exigidos vários documentos no processo exportador de difícil gestão.

No Brasil, em um processo de exportação, a razão social do exportador, o
endereço e a NCM necessitam ser indicados em vários documentos, aumentando
o tempo de liberação das operações de comércio exterior. A burocracia para
exportar no Brasil é tão complexa, que quase todas as empresas necessitam
contratar despachantes aduaneiros para desembaraçar as mercadorias. Por outro
lado, há ainda a baixa agilidade na análise e resposta por parte dos órgãos. E,
mesmo após a primeira resposta, há demora nas inspeções e vistorias.

O governo federal tem buscado melhorar a coordenação entre os órgãos que
liberam as cargas, notadamente no setor portuário, por onde passam mais de
90% do volume do comércio exterior brasileiro. Atualmente, já se encontra
disponível, mesmo de forma nem sempre eficiente, o SISCOMEX, que centraliza
em um único banco de dados as informações geradas pelas transações de
importação e exportação brasileiras. Esse sistema é gerenciado pelo BACEN,
SECEX e RFB. Adicionalmente, está em fase de implementação o conceito de
“janela única”, que colocará no mesmo portal na internet todos os órgãos
anuentes, com o objetivo de acelerar as exportações e importações. Com isso, os
tempos e os custos nas operações de comércio exterior poderão ser reduzidos.

Esse procedimento vem ao encontro do acordo de Bali, firmado durante a reunião
ministerial da OMC, no final de 2013, na Indonésia. Vários foram os pontos
abordados na conferência, entre eles: a facilitação e agilização de comércio
internacional; a criação de um comitê preparatório sobre facilitação do comércio; o
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desenvolvimento rural e a redução da pobreza; os subsídios estatais a empresas
e à exportação; a eliminação paralela de todas as formas de subvenções à
exportação; a relação com os Países Menos Avançados (PMA) para facilitar o
acesso destes aos mercados mais desenvolvidos; o tratamento preferencial para
empresas dos PMAs e a isenção relativa ao tratamento preferencial; e mecanismo
de vigilância.

7.1 Recomendações para novas pesquisas

Este trabalho dedicou-se a analisar o efeito do regime de Drawback no preço de
custo da empresa OMR e se esse benefício tem influência em seu processo de
internacionalização. Ficou constatado que a OMR Brasil importa diretamente da
OMR Itália, caracterizando um comércio intrafirma.

O comércio intrafirma acontece quando há uma troca comercial entre uma firma
multinacional e suas filiais e subsidiárias. Desempenha papel relevante nas
operações das empresas multinacionais, pois pode ajudá-las a reduzir custos de
distribuição ou de aquisição de insumos no exterior e a integrar o seu processo
produtivo em escala global. E constitui-se em um comércio que é administrado
pelos mesmos titulares, que controlam o planejamento, a produção e o
investimento externo. Assim, é praticado o chamado preço de transferência.
Desta forma, seria necessário acompanhar e analisar as consequências da
utilização desses preços de transferência nas operações de Drawback.
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