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RESUMO 

 

 

O Drawback permite as empresas que importam peças, componentes, 
matérias-primas e outros insumos, possuir suspensão ou isenção de tributos 
alfandegários e também para fabricar produtos destinados à exportação. O objetivo 
deste trabalho é analisar a situação atual da empresa AAM DO BRASIL LTDA, com 
especial foco para a utilização do regime de drawback como instrumento de 
internacionalização de forma sistêmica e, além disso, a identificação das demais 
operações possíveis de implementação desse regime na empresa. A proposta do 
trabalho também foi demonstrar os ganhos obtidos pela empresa com o tipo de 
drawback utilizado e, além de identificar os possíveis meios de utilização, assim 
como apresentar os ganhos que podem ser obtidos. O trabalho demonstra que um 
plano de gestão pode ser uma ferramenta capaz de gerar benefícios de curto e 
longo prazo, necessários para otimizar os processos e as condições de 
competitividade e sobrevivência. 
 

 
 

Palavras-chave: Drawback – Internacionalização – Gestão -Estratégia –
Processos – Análises – Competitividade 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

 

The Drawback enables companies who import parts, components, raw 
materials, and other inputs, have suspension and exemption from customs taxes and 
also to manufacture products intended for export. The objective of this study is to 
analyze the current situation of the AAM DO BRASIL LTDA company, with special 
focus on the use of the Drawback regime as an instrument of systemic form 
internationalization and, in addition, the identification of other possible operations of 
implementation of this regime in the company. The purpose of the study was also to 
demonstrate the gains made by the company with the type of Drawback used and, 
identify possible means of use, as well as present the gains that can be obtained. 
The work shows that a management plan can be a tool capable to generate short 
and long term benefits, necessary to optimize the processes, and competitiveness 
and survival conditions. 

 
 
 
 
Key words: Drawback, Internationalization, Management, Strategy, Processes, 

Analysis, Competitiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os recentes fenômenos que se desenvolveram em âmbito mundial mudaram 

o rumo das coisas e estão colaborando muito no sentido de aumentar os horizontes, 

permitindo a visualização de outros caminhos e obrigando os gestores das 

organizações a adotar novas ações e procedimentos.  

Para atender a estes fenômenos é preciso uma atuação mais focada e 

baseada nas reais vantagens competitivas da empresa, o que consiste em um fator 

decisivo para a ampliação e o desenvolvimento dos empreendimentos globais de 

qualquer tipo de organização. Para isto faz-se necessário que desde o princípio das 

negociações sejam analisados e interpretados os cenários, já que estes começam a 

se formar, desvendando as tendências mais prováveis. 

A utilização do drawback traz grandes benefícios às empresas, tanto 

industriais, quanto comerciais exportadoras. O regime permite reduzir os custos 

relacionados à tributação dos insumos necessários para produção da mercadoria a 

ser exportada, melhorando a competitividade do produto brasileiro. 

O trabalho apresenta o tema regime de drawback como instrumento de 

gestão para a empresa AAM DO BRASIL LTDA, em Araucária - PR, com especial 

foco as suas fragilidades de gestão. A falta de gestão de drawback ocasionou 

impactos no resultado não antes avaliados em suas projeções de Budget, no 

decorrer das análises será possível identificar os impactos e as oportunidades que 

começaram a surgir a partir do conhecimento e da gestão do drawback, não vista 

antes como um impacto financeiro. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Os capítulos a seguir trazem as metodologias da origem do Regime de 

Drawback quais suas vantagens e os benefícios para as empresas.  Posteriormente 

será apresentada a importância da gestão de drawback com ênfase na Gestão 

Estratégica, Planejamento Estratégico e Estratégia competitiva. Na seqüência, serão 

analisadas as etapas do processo dos custos envolvidos e como foi conduzido o 

processo pelo departamento financeiro da empresa AAM DO BRASIL LTDA.  

 

 

2.1 Origem Regime de Drawback 

 

 

Em 21 de novembro de 1966, através do Decreto Lei nº. 37, foi sancionado o 

Regime Aduaneiro Especial de Drawback, que consiste na suspensão ou eliminação 

de tributos incidentes sobre matérias primas, insumos, componentes e embalagens 

e insumos importados, para industrialização de produtos exportados. Este regime 

tem o principal objetivo incentivar as Exportaçãoes Brasileiras, possibilitando as 

importações desoneradas de tributos vinculadas a um compromisso de exportação. 

 

 

2.2 Visão Geral do Regime de Drawback - Modalidades 

 

 

Este Regime Aduaneiro Especial possui grande flexibilidade para ajustar-se 

as necessidades de cada beneficiário, pois existem diversas modalidades e sub-

modalidades de uso (Suspensão Integrado, Suspensão Embarcação, Suspensão 

Fornecimento de Mercado Interno, Isenção Integrado, e Restituição). Em geral o 

regime concede aos seus beneficiários vantagens (suspensão/isenção/restituição ou 

redução) relacionadas às tributações de impostos e taxas sobre as matérias primas 

adquiridas (locais ou importadas) com o objetivo de serem empregadas na produção 

de Bens com maior Valor Agregados e em seguida obrigatoriamente exportados ou 

utilizados em venda equiparada a exportação.  

http://www.regimedrawback.com.br/interno.php?secao=oquee_visao
http://www.regimedrawback.com.br/interno.php?secao=oquee_visao
http://www.regimedrawback.com.br/interno.php?secao=oquee_visao
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Em ambas as modalidades, isenção e suspensão, os Comunicados 

mencionados destacam ainda duas operações especiais: Drawback Intermediário e 

Drawback para Embarcação.  

O Drawback Intermediário consiste na importação, por empresas 

denominadas fabricantes-intermediários, de mercadoria para industrialização de 

produto intermediário a ser fornecido a empresas industriais-exportadoras e utilizado 

na industrialização de produto final destinado à exportação.  

O Drawback para Embarcação refere-se à importação de mercadoria para 

industrialização de embarcação e venda no mercado interno. 

 

 

2.3 Ato Concessório 

 

 

A concessão é feita através de um pedido de Ato Concessório, que possui um 

período de validade e especifica todos os montantes em valor e quantidade do que 

será comprado (local ou importado) e do que será exportado. Este Ato Concessório 

é um compromisso assumido previamente com o DECEX e a partir deste pedido 

aprovado o beneficiário poderá usufruir dos benefícios do regime.  

O Ato Concessório é emitido em nome da empresa industrial ou comercial, 

que, após realizar a importação, envia a mercadoria a estabelecimento para 

industrialização, devendo a exportação de o produto ser realizada pela própria 

detentora do drawback. 

 

 

2.4 Habilitação ao Drawback 

 

As empresas interessadas em utilizar o drawback deverão estar devidamente 

habilitadas pela Receita Federal do Brasil (RFB) a operar no SISCOMEX. Não há 

possibilidade de pessoa física ser contemplada com o regime, mesmo aquelas 

admitidas como exportadoras. O Ato Concessório de Drawback deverá ser solicitado 

à SECEX (Secretaria de Comércio Exterior). A empresa beneficiária assume junto ao 

Governo um compromisso de exportação. A SECEX autoriza a importação e/ou 

aquisição no mercado interno, com a suspensão dos tributos, após análise do pleito. 
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Toda a operação é registrada na Internet por meio do Sistema Integrado de 

Comércio Exterior (SISCOMEX). 

 
FIGURA1.Exemplifica o processo geral do drawback integrado suspensão. Fonte: Site Portal 

Drawback   http://www.regimedrawback.com.br 
 

 
FIGURA 2. Fluxo Simplificado do Drawback Integrado Suspensão (Intermediário). Fonte: Site 

Portal Drawback   http://www.regimedrawback.com.br 
 

http://www.regimedrawback.com.br/
http://www.regimedrawback.com.br/
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FIGURA3. Fluxo Simplificado do Drawback Integrado Isenção. Fonte: Site Portal Drawback   

http://www.regimedrawback.com.br 
 

 

 
A maior parte dos pedidos é efetivada instantaneamente após o registro no 

SISCOMEX, para a concessão do regime, serão avaliados: 

 

1) A relação entre o insumo a ser importado ou adquirido no mercado 

interno e o produto destinado à exportação; 

2) O histórico da empresa exportadora em termos de regularidade no 

cumprimento do regime (se já usufruir do mesmo); 

3) A agregação de valor de resultado da operação (o total das 

exportações deduzido dos insumos adquiridos deve ser positivo). 

 

Todos os conceitos sobre os controles e conceitos operacionais do 

DRAWBACK são amparados e baseados em Legislações: 

• Regulamento Aduaneiro 

• Decretos de Lei 

• Instruções Normativas 

• Portarias 

• Comunicados Oficiais (Siscomex, DECEX, Órgão Anuentes e 

Intervenientes). 

 

http://www.regimedrawback.com.br/
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2.5 Benefícios 

 

 

Todos os beneficiários do regime precisam ter muito claros tais legislações, 

conceitos, observações e adquirir as melhores práticas na operação de DRAWBACK 

para evitar a sobra de mercadoria importadas/adquiridas no mercado interno sem 

utilização e uma posterior nacionalização desses materiais para a variação da 

modalidade SUSPENSÃO.  

Para o beneficiário cumprir as previsões de compras, produção e exportações 

indicadas no Ato Concessório o mesmo precisará garantir organização e 

consistência dos seus principais processos (Planejamento, Compra Estoque, 

Produção, Exportação). No entanto, este cenário trará ao beneficiário muitas 

vantagens, sendo elas:  

• Maior Competitividade no Mercado Interno e Externo 

• Abertura de Novos Mercados 

• Ganhos Financeiros 

• Aumento da Lucratividade 

• Organização de Processos 

Desta forma o custo de produção reduz, o fluxo de caixa melhora devido a 

não necessidade de desembolso no pagamento dos impostos/taxas no momento da 

compra e com possibilidade inclusive de eliminação de tomada de crédito nas 

compras locais evitando acúmulos (dificilmente recuperáveis) desses créditos com 

as exportações futuras. 

 

 

2.6 Prazo de Validade 

 

 

O prazo de validade do Ato Concessório de Drawback Integrado Isenção é 

de 01 (um) ano contado a partir da data de sua emissão pela SECEX. 

Esse é o prazo concedido para a realização das importações ou aquisições 

no mercado interno vinculadas, com a finalidade de reposição de estoque. 
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Poderá ser solicitada uma única prorrogação do prazo de validade, desde que 

devidamente justificado e examinadas as peculiaridades de cada caso, respeitado o 

limite de 2 (dois) anos da data de emissão do respectivo Ato Concessório. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho consiste em um estudo de caso, para elaboração de análise da 

situação do objeto de estudo. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser classificada 

como um estudo exploratório, pois buscou ampliar o conhecimento existente. Quanto 

aos meios, pode ser definido como descritivo, pois tem por objetivo a descrição dos 

fatos ocorridos em determinado ambiente. 

Como base para o desenvolvimento do trabalho, a busca de informações para 

o problema proposto foi realizada a partir de pesquisa bibliográfica em livros, teses, 

dissertações, artigos e materiais disponibilizados na internet. Além disso, a empresa 

forneceu as etapas de como foi conduzido o processo dentro da empresa. 

Os dados coletados neste trabalho foram tratados de forma qualitativa. O 

caráter qualitativo se explica pela necessidade de considerar que existe uma relação 

dinâmica entre o mundo real e a empresa, de não serem necessários métodos e 

análises de dados estatísticos, e de utilizar o ambiente da empresa como fonte direta 

para a coleta de informações. 
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4. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

A planta brasileira do grupo American Axle & Manufacturing foi inaugurada no 

dia 15 de outubro de 1999, no bairro da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), com a 

aquisição da antiga fábrica de usinagem da Hübner. A área produtiva corresponde a 

cerca de 26.600 metros2.A empresa tinha no seu quadro de funcionários cerca de 

200 colaboradores. Hoje, quase onze anos após o seu nascimento, o número de 

trabalhadores diretos chegou à marca de 900. 

Negócios foram conquistados e o crescimento foi inevitável. Buscando mais 

espaço físico para aumentar a sua demanda de produção e tecnologia, a AAM do 

Brasil se mudou do CIC para a cidade de Araucária, região metropolitana de 

Curitiba, em 15 de dezembro de 2003. A empresa é especializada em usinagem de 

peças e, a partir de 2009, começou com a produção de eixos automotivos para 

carros de passeio como Amarok da VW e S10 da GM. 

Atualmente, o grupo AAM tem 17 plantas espalhadas pelo mundo (na 

América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Europa e na Ásia) e 

cinco escritórios comerciais pelo planeta (no Brasil, na Alemanha, no Japão, Coréia 

do Sul e na Índia). São cerca de, 12 mil colaboradores em todas as áreas da AAM 

pelo globo. 

Algumas das maiores empresas do mundo são clientes da American Axle & 

Manufacturing, como: VW, General Motors, Volvo, Scania, Renault, Peugeot, 

Daimler Chrysler, Bosch, Dana, Ford, Delphi e Nissan. 

 

Alguns números de produção da AAM Global: 

 

- Mais de 200 mil peças usinadas mensalmente na AAM do Brasil; 

- Seis mil eixos dianteiros produzidos por dia pelas plantas da AAM pelo 

mundo; 

- Doze mil eixos traseiros produzidos por dia pelas plantas da AAM pelo 

mundo; 

- Quinze mil sistemas de direção produzidos por dia pelas plantas da 

AAM pelo mundo; 
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FIGURA 4. Organograma da empresa.  Fonte: Fornecido pela empresa AAM Do Brasil. 

 

FIGURA 5. Mapa de localização da empresa. Fonte: Fornecido pela empresa AAM Do Brasil.  
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5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo ilustrar a aplicação da teoria, sendo 

para tanto analisado um caso prático de Regularização de Drawback referente aos 

anos de 2007 a 2012 da área de finanças da empresa AAM do Brasil Ltda. Essa 

análise está dividida em duas partes. Na primeira são apresentados os fatores 

analisados, o histórico do drawback o que desencadeou os custos e os passos de 

como o processo foi conduzido pela empresa, após isto estaremos demonstrando o 

plano de ação e a evolução dos valores devidos para a Receita Federal e as 

análises e ações tomadas para redução do valor devido. Em seguida, são expostos 

e comentados os resultados encontrados. 

 

 

5.1 Fatores Analisados 

 

 

 Os fatores foram analisados conforme: 

 

• Número de atos concessórios similares abertos num mesmo período; 

• Índice de vinculações de importação e compras no mercado interno; 

• Índice de vinculações de exportação; 

• Exportações não vinculadas; 

• Contrapartida do contrato firmado com o governo (Autorizado x Realizado); 

• Problemas operacionais (controles e gestão). 

 

5.2 Histórico do Drawback 

 

 

A empresa AAM do Brasil tinha 15 Atos concessórios abertos referentes 

aoperíodo de 2007 a 2012. Os Atos concessórios eram abertos e não tinham um 

especialista para controlar o drawback, além de não terem um controle,à 

documentação era pobre. Outra dificuldade encontrada era a NCM – Nomenclatura 

Comum do MERCOSUL, ou seja, a descrição do produto. Os produtos eram 
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importados, com qualquer número de NCM dificultando o controle das alíquotas de 

importação, pois é através da NCM que se define a alíquota de II – Imposto de 

Importação sobre o produto. Para qualquer regime de drawback a empresa deve 

utilizar o Relatório Unificado de Drawback para informar os documentos registrados 

no SIXCOMEX, tais como o RE – Registro de Exportação, a DI – Declaração de 

Impostação, o RES – Registro de Exportação Simplificado, bem como manter em 

seu poder todas as Notas Fiscais de compra e venda no mercado interno e externo. 

 

 

 
FIGURA 6. Seqüência realizada para a regularização do Drawback. Fonte: Fornecido pela empresa 
AAM Do Brasil. 
 
 

5.3 Plano de ação 

 

 

A empresa não tinha um sistema de Drawback onde o controle poderia ter 

sido feito automaticamente, foi necessário fazer o trabalho manual através de 

planilhas em Excel. O levantamento das informações levou aproximadamente 1ano, 

foi necessário revisar todas as entradas (importações) e saídas (exportações), as 

principais informações revisadas foram: 1) Número de cadastro dos produtos 
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(NCM);2) Vinculação das exportações - RE, (a maioria das exportações não eram 

vinculadas, ou seja, a mercadoria era exportada sem o vinculo com o drawback); 3) 

Mercadorias importadas com mesmo número de cadastro porem vendidas tanto no 

mercado interno como externo; 4) Identificação dos códigos de produtos 

semelhantes 4) cópias das documentações. 

 A empresa utilizou dois cálculos um com o trabalho de otimização das 

exportações não vinculadas aos atos concessórios e outra com processamento por 

grupos de ato concessórios, considerando projetos e código de produtos similares. 

 

Abaixo a evolução dos valores devidos referentes ao processo de drawback. 

 

1) Atos Individuais: No primeiro momento o total devido para a Receita 

Federal era de R$ 21.656.883, sem nenhum controle ou ação tomada pela 

empresa AAM do Brasil. Os impostos são descritos em Recuperáveis e 

Não Recuperáveis. Os Recuperáveis são os chamados Cofins, Pis e IPI e 

os não recuperáveis é o II (Imposto de Importação). 

 

 

QUADRO 1. Fonte: Fornecido pela empresa AAM do Brasil. 
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 Regras da AAM 

A AAM utilizou as seguintes regras: 

- Prorrogação dos Atos Concessórios abertos: conseguiu perante a Receita 

Federal prorrogar a data de fechamento do Ato Concessório, vinculando mais 

exportação nos atos já abertos, isto fez com os valores a pagar diminuíssem. 

- A AAM pagava erroneamente o IPI, por se tratar de empresa automotiva 

existe a isenção do pagamento do IPI, como o IPI é base para os outros impostos 

isto fez com que os valores devidos diminuíssem. 

Com as regras acima aplicadas o valor passou a ser de R$ 9.568.033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Quadro 2. Cálculo de acordo com as regras utilizadas pela AAM.Fonte: Fornecido pela 
empresa AAM do Brasil. 

 

2) Atos Agrupados: A AAM optou pela denúncia espontânea conforme 

previsto no art. 138 do CTN que exime a responsabilidade do pagamento 

da Multa, neste caso o valor devido passou a ser um total de 

R$17.096.008. 
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QUADRO 3.Cálculo por Atos Agrupados.Fonte: Fornecido pela empresa AAM do Brasil. 

 

Regras da AAM: 

A AAM utilizou as seguintes regras: 

- Otimização das exportações não vinculadas aos atos concessórios, devido a 

falta de controle foi identificado que muitas exportações eram submetidas sem a 

vinculação da REs (Registro de Exportação). 

- Neste montante foi utilizada a redução da Multa conforme o artigo 138 do 

CTN. 

Com as regras acima aplicadas o valor total passou a ser de R$ 8.117.781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 4.Cálculo por Atos agrupados e vinculação do Registro de Exportação nos atos 

acessórios.Fonte: Fornecido pela empresa AAM do Brasil. 
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Atos por Grupo: Outro cálculo utilizado foi o agrupamento dos atos 

concessórios por grupos de projetos, ou seja,isso possibilitou que contornassem 

muitos erros formais, como a vinculação das exportações em REs errados. Não 

existe modalidade de drawback para isso, a empresa passou por discussão judicial, 

e possui uma carta com a Opinião Legal que dá respaldo para seguir adiante com a 

estratégia tomada pela empresa. Em âmbito administrativo é difícil que a Receita 

Federal aceite esses processamentos, por estarem vinculados ao princípio da 

legalidade e como não temos um artigo específico que determine tal procedimento, é 

possível que a empresa passe pela discussão judicial. 

 

 
QUADRO 5.Resumo por grupo do valor a pagar. Fonte: Fornecido pela empresa AAM do Brasil. 

 

Comparativo: 

 

Atos Individuais: Se a empresa opta-se pelos Atos individuais considerando 

o cenário OTIMIZADO com a redução de valores incluindo as exportações não 

vinculadas e também do benefício da denuncia espontânea (isentando a multa), 

estaria desembolsando (em caixa) o valor de R$ 8.117.781, sendo R$5.343,188 

Impostos Recuperáveis e R$2.774.593 Impostos não recuperáveis. 
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 QUADRO 6.Resumo visão detalhada do custo por atos individuais.Fonte: Fornecido pela 
empresa AAM do Brasil. 

 

 

Atos por Grupos:A empresa AAM do Brasil então optou pelo cenário dos 

Atos Agrupados, este cálculo engloba tantoa otimização das exportações não 

vinculadas, como a redução da multa pela denuncia espontânea. Porem utilizando 

esta estratégia houve uma redução significativamente da carga tributária. 

QUADRO 7. Resumo visão detalhada do custo por atos agrupados.Fonte: Fornecido pela 
empresa AAM do Brasil. 
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Abaixo os detalhes de como as análises foram conduzidos para sair do valor 

devido de R$21.656.882 para R$ 3.785,678, as principais ações foram vincular as 

exportações aos atos acessórios, a denuncia espontânea isentando a multa, o 

agrupamento dos atos acessórios por grupos e enfim o IPI que estava sendo pago 

erroneamente. 

 

 

 

 

 

QUADRO 8.Resumo do valor detalhado por ato individual comparando com as etapas do plano de 
ação.Fonte: Fornecido pela empresa AAM do Brasil. 

 

Contudo o valor total pago para a Receita Federal foi de R$3.785.678,00 (em 

caixa). O montante de R$ 2.741,992 referente aos impostos recuperáveis (Pis e 

Cofins) podem servir para futuras compensações de outros impostos e são 

registrados contabilmente no balanço nas contas de Impostos a Recuperar, já os 

impostos não recuperáveis (II) afetam o resultado da empresa no mesmo momento 

de sua competência. No ano de 2012 a empresa fez uma provisão no seu balanço 

de R$7 milhões afetando diretamente seu lucro, nesta época ainda não se sabia 

como os trabalhos iriam se desenvolver e o risco era certo, após as análises e 

aprovações tanto legal como perante a receita federal a provisão foi revertida e a 

empresa teve o impacto no resultado de R$1.439,152, ou seja, a Multa R$ 9.127, 

Juros R$ 386.339 e os impostos não recuperáveis R$ 1.043.686. 
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QUADRO 9. Resumo da abertura dos impostos devidos sem plano de ação versus impostos devidos 
com o plano de ação. Fonte: Fornecido pela empresa AAM do Brasil. 

 

Para toda ação tomada pela AAM do Brasil foi necessário contratar a área 

jurídica para ter um parecer jurídico bem como consultorias especializadas como, 

por exemplo, a Becomex. Isto foi necessário para a empresa estar documenta e 

embasada perante a Receita Federal, caso um dia isto venha a virar uma auditoria 

da Receita Federal.  Abaixo o fluxo seguido para aprovação do processo de 

drawback demonstrado acima. 

 

Decex – Órgão subordinado à Secretária de Comércio Exterior (SECEX) do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), cabe ao 

DECEX regulamentar os procedimentos operacionais/legislação, administrar o 

Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, analisar e autorizar as 

operações de exportação e importação, formular estratégias para o desenvolvimento 

do comércio exterior brasileiro, divulgar informações do setor e acompanhar e 

analisar a comercialização de produtos. 

Receita Federal- A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é um órgão 

específico e singular, subordinado ao Ministério da Fazenda, que tem como 

responsabilidade a administração dos tributos federais e o controle aduaneiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Fazenda_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aduana
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Conselho de Contribuintes – Consultorias particulares como Advogados e 

Especialistas na area de Comércio Exterior. 

 

 

 

• AdministrativaDECEX

• Técnica/Tributária

• Com a revisão do processamento
RECEITA 
FEDERAL

• Administrativa

• Técnica/Tributária

• Jurídica

CONSELHO DE 
CONTRIBUINTES

 
1º 

 

2º 

 
3º 
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6. RECOMENDAÇÕES 

 

 

Partindo do estudo de caso já apresentado, conclui-se que o quadro 

atual da empresa pode ser classificado como bom. A partir das análises 

realizadas e do conhecimento adquirido, é possível elaborar um plano de 

gestão de drawback que vise melhorar e organizar os processos gerenciais e 

operacionais, para atuar com maior eficiência, expandindo assim os 

negócios, e tendo a possibilidade de ser destaque no mercado, através de 

sua competitividade e lucratividade. 

Com relação aos processos financeiros, há alguns fatores que devem 

ser considerados para que os resultados da AAM do Brasil sejam saudáveis, 

como: a realização de um programa de gestão de drawback para facilitar as 

análises e tomadas de decisões e obter assim, maior controle gerencial, 

também como um planejamento estratégico (Budget) para que empresa 

possa focar em sua competitividade e lucratividade, além de estar visando 

futuros produtos que possam a vir ser internacionalizados para diminuir os 

custos com os impostos de importação. 

Outro aspecto a ser considerado no plano de gestão é a implantação 

de um programa voltado para o Drawback. O Drawback pode vir a ser uma 

surpresa se não controlado, conforme já demonstrado nas análises deste 

estudo de caso. O Drawback é uma ferramenta utilizada para que a empresa 

seja competitiva no mercado, pois se a empresa não está planejando bem 

seus custos, está perda irá aparecer no seu lucro final e afetará todos os 

envolvidos na cadeia do processo. 

Além disso, faz-se necessário a implantação de um setor fiscal 

especialista no assunto de drawback, este setor deve responder ao setor 

Financeiro e não ao setor de Comércio Exterior como vem ocorrendo na 

empresa, a atuação do setor Financeiro é de extrema importância, pois é a 

partir dele que se definem os custos dos produtos, além de ser o guardião do 

caixa, onde neste caso o drawback afeta drasticamente se não controlado. . 

Ainda, recomenda-se a implantação de um fluxo de drawback, bem 

como políticas para que todos possam saber como funciona o drawback 
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dentro da empresa, além de facilitar o entendimento das atividades a serem 

desempenhadas, facilita saber qual a documentação necessária caso venha 

a ocorrer uma auditoria pela Receita Federal, arquivos específicos ou digitais 

também são necessários para identificar os processos de drawback, pois 

sem a comprovação do mesmo os processos são glosados. 

A implantação de um plano de gestão de drawback tornará a empresa 

mais competitiva no mercado além de estar focando no lucro e 

principalmente no futuro da empresa, através de seu planejamento 

estratégico, mantendo a mesma firme para as mudanças que possam ocorrer 

tanto no mercado automotivo como na legislação fiscal. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos dados coletados para a execução deste trabalho, foram 

observados que as empresas não dão a devida importância a Gestão do 

Drawback, possuem certa dificuldade em obter pessoal qualificado, é 

recomendável que quem controle esse trabalho tenha bons conhecimentos 

de: Importação, Exportação, Contabilidade e Legislação fiscal. Para se obter 

sucesso na utilização do drawback todos os participantes envolvidos no 

processo devem ter conhecimento do assunto e das rotinas operacionais 

desse beneficio e principalmente devem estar conscientes de suas 

atribuições, individualmente em cada etapa e no conjunto, e assim conhecer 

as responsabilidades da organização. A falta de não conhecimento pelos 

departamentos e também pela alta gerência faz com que a dificuldade no 

planejamento aumente. Muitas empresas estão optando na terceirização 

deste controle uma vez que a burocracia e documentação necessária exigida 

pelos órgãos competentes atrapalham o processo que poderia ser mais 

rápido. O custo com consultorias seja terceirizado ou não é necessário para o 

processo, até por que caso a importação caia em canal vermelho acarretará 

em custos maiores para a organização. Para uma empresa multinacional o 

uso destas ferramentas é imprescindível. 

Possuir uma gestão de drawback hoje seria como uma exigência e um 

diferencial de mercado, o controle do drawback é necessário porem conhecer 

o planejamento, fazer a gestão do drawback vem antes de qualquer controle. 

A carga tributária brasileira é bastante elevada, com percentuais 

comparados aos praticados por países de economias consideradas 

desenvolvidas, por isso o incentivo proposto pelo regime de drawback 

garante redução considerável no custo do produto brasileiro. 

A AAM do Brasil possui um grande potencial para crescimento, basta 

se adequar aos padrões de Gestão de drawback, ou seja, planejar, executar 

e controlar. O beneficio do drawback faz com que a empresa seja mais 

competitiva no mercado de trabalho, oferecendo preços de venda mais 
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acessíveis aos seus clientes e assim obtendo o resultado necessário para o 

crescimento de sua empresa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da preparação deste estudo de caso, pôde-se reafirmar 

que a gestão de drawback é uma ferramenta essencial para garantir o 

sucesso e sobrevivência de uma empresa, pois, ao pensar no futuro, a 

empresa determina o caminho a percorrer, não deixando o seu desempenho 

e lucratividade nas mãos do acaso. A gestão de drawback auxilia as 

organizações a planejarem seus custos mais sólidos, pois além do 

planejamento o controle pode ser feito de uma maneira mais calma focando 

em controlar o que se conhece. 

Defendemos a tese de que o Drawback é tão importante que precisa 

fazer parte do dia a dia da empresa, com procedimentos muito claros e 

executados na rotina das diversas áreas envolvidas, além de ser pensado 

pela alta direção da empresa, dentro de uma estratégia muito bem 

desenhada de comércio internacional. È necessário ser avaliado desde o 

planejamento comercial, integrando com a área de suprimentos, produção e 

engenharia, chegando à correta contabilização do benefício, dependendo da 

modalidade utilizada. Dentre as atividades executadas, está à avaliação das 

oportunidades que a empresa possui no uso do Drawback, seja com o ganho 

direto em cima de importações, até o ganho de caixa com o não acúmulo de 

créditos de IPI/PIS e COFINS, no uso de Drawback para as compras locais 

também.  

O trabalho foi elaborado com base na coleta de dados qualitativos 

sobre o caso, objetivando uma análise mais sólida, além de buscar um 

contato mais próximo com as práticas da empresa. A análise desses dados 

possibilitou encontrar os pontos fortes da empresa, especialmente os que se 

tornaram diferenciais, como também os pontos fracos a serem trabalhados. 

Espera-se que, de posse das informações presentes, a AAM do Brasil 

tome consciência de seus pontos fortes e fracos e utilize esse conhecimento 

para adotar uma postura proativa, tornando-se mais competitiva, ágil e 

adaptativa em relação aos controles e mudanças do mercado num âmbito 

fiscal.  

. 
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