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RESUMO 
 
 

DRAWBACK – UM REGIME ADUANEIRO RESUMO Devido à globalização, as relações 
comerciais de diversos países se estreitaram, fazendo com que cada vez mais as transações 
comerciais (importações e exportações) se tornassem comuns. Estas transações são 
excelentes para a economia dos países, sendo assim, o governo criou o que é chamado de 
incentivo fiscal - reduções ou eliminações diretas ou indiretas de alguns ônus tributários. Foi 
criado pelo Decreto-Lei 37/66, o Drawback, que consiste no incentivo fiscal voltado a 
importações vinculadas a um compromisso de exportação, dando assim maior competitividade 
no mercado externo. Este regime foi introduzido no Brasil em 1966, o qual tem importância em 
vários segmentos, principalmente para os contadores de empresas com relações 
internacionais, pois este é um incentivo fiscal que diminui a voracidade do fisco, e talvez por 
desconhecimento dos contadores muitas empresas deixem de expandir seus negócios, pois 
com ele os custos diminuem e assim os preços se tornam mais competitivos, o que é de 
extrema importância no mercado internacional. A metodologia utilizada foi através de pesquisas 
em livros voltados ao comércio exterior, mas principalmente pesquisas online sobre Drawback 
e sua utilização, demonstrando como utilizá-lo e identificando seus benefícios. Foram 
abordadas e exemplificadas todas as suas modalidades, dentre elas estão sendo citadas as 
três principais: isenção, suspensão e restituição de tributos. A primeira modalidade consiste na 
isenção de tributos incidentes na importação de mercadoria em qualquer quantidade e 
qualidade, destinada a reposição de outra importada anteriormente. A segunda modalidade é a 
suspensão dos tributos incidentes nas mercadorias utilizadas na industrialização de produtos 
para exportação. A terceira trata da restituição dos tributos pagos nas importações destinadas 
a exportações de alguma forma, mas esta modalidade praticamente não é mais utilizada. Há 
também o Drawback Verde-Amarelo o qual é similar à modalidade de suspensão convencional, 
porém esta modalidade concede a suspensão dos tributos sobre produtos adquiridos em 
mercado nacional, cuja produção final é destinada à exportação. Com a contribuição do 
profissional da controladoria na utilização deste regime proposto – drawback -, ocorre a 
possibilidade de as empresas oferecerem seus produtos a preços menores e assim mais 
competitivos, podendo competir com as empresas concorrentes mais facilmente. Finalmente, 
sob o aspecto da otimização de resultados financeiros, a dispensa do pagamento dos impostos 
e das taxas incidentes na importação podem ser consideradas um incentivo, pois a empresa 
que está importando não sacrifica o seu capital de giro em pagamento de encargos fiscais, 
fazendo com que esses recursos possam assim ser direcionados para outras finalidades 
previstas em seus fluxos de caixa, caso seja utilizado adequadamente o regime proposto. 
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