
Uma análise sobre o 
Drawback no fomento 

a exportação

A busca por mais 
competitividade, sem 
dúvida, está presente 
na grande maioria 
das empresas

No Comércio Exterior 
não é diferente. Des-
te modo, as empre-

sas buscam movimentar-se 
rumo à inovação, mas, por 
outro lado, ainda é comum 
encontrar organizações que 
não conhecem as inúmeras 
possibilidades de benefícios 
aduaneiros a serem apli-
cadas no âmbito interno. 
Isso posto, acredito que o 
primeiro passo é começar 
a interagir com eles.

Deste modo, vamos abor-
dar um importante e repre-
sentativo regime especial, 
o Drawback, que já tem 
mais de meio século de 
existência. Este regime 
foi instituído em 21 de 
novembro de 1966, pelo 
decreto lei nº 37/66, tendo 
como principal objetivo o 
fomento das exportações 
brasileiras. Atualmente, o 
benefício ocorre na suspen-
são ou isenção dos tributos 
incidentes nos insumos 
importados ou adquiridos 
no mercado interno, a qual 
possui vinculação a produto 
exportado.

Considerando a fonte 
do próprio governo, cerca 
de 21% das exportações 
nos anos de 2019 e 2020 
foram amparadas Drawba-
ck. Neste mesmo período, 
as empresas brasileiras 
importaram cerca de R$ 
11,8 bilhões que auferiram 
o benefício, representando 
3,5% de todas as impor-
tações realizadas nos dois 
últimos anos.  

Muitas companhias bus-
cam ser mais competitivas e 
um dos caminhos pode ser a 
desoneração da carga tribu-
tária por meio do Drawback. 
Mesmo com todo este tempo 
de existência, ainda é pos-
sível encontrar empresas 
que não utilizam ou até não 
conhecem esta importante 
alternativa para aumento da 
competitividade em cenário 
nacional e mundial. 

De forma simplificada, 
para usufruir do Drawback, 
a empresa dever realizar um 
pedido por meio do AC – Ato 
Concessório, utilizando ca-
nais WEB que, por sua vez, 
será analisado pela SUEXT – 
Subsecretária de Operações 
de Comércio Exterior. Após 
validar as informações, a 
SUEXT poderá deferir ou 
realizar novas exigência.

Pensando nisso, busca-
rei explanar as três das 
modalidades existentes do 
Drawback:
 1) Drawback suspen-

são integrado - Tam-
bém é conhecido no 
mercado como “Com-
promisso de Expor-
tação Futura”. Esse 
nome nasceu baseado 
no princípio opera-
cional do regime, que 

consiste em abrir um 
AC que suspende os 
tributos (II, IPI, PIS, 
COFINS, AFRMM e 
ICMS, que atualmente 
é restrito a modalida-
de suspensão aplica-
das as importações), 
porém, nesta moda-
lidade, a empresa as-
sume o compromisso 
de exportar produtos 
industrializados com 
estes insumos suspen-
sos, podendo incorrer 
em juros e multa caso 
não cumpra esse com-
promisso.

 2) Drawback Isenção 
- Também conhecido 
no mercado como “Re-
posição de Estoque” 
– nome que também 
nasceu baseado no 
princípio operacional 
do regime, parte da 
vinculação de insu-
mos importados ou 
adquiridos com pa-
gamentos de tributos 
(II, IPI, PIS, COFINS 
e AFRMM), vincu-
lados a produtos já 
exportados, que por 
sua vez amparam a 
abertura de AC de 
isenção, permitindo 
que a empresa reali-
ze a reposição deste 
insumo, ou insumo 
similar, com isenção 
dos tributos.

 3) Restituição - Por 
fim, vamos falar da 
Drawback restituição 
que, de forma resu-
mida, tem o mesmo 
princípio da isenção, 
mas nesta situação a 
empresa não impor-
tará novamente o item 
similar ou igual, im-
possibilitando, assim, 
a reposição. Como 
alternativa a este ce-
nário, a empresa deve 
solicitar a restituição 
dos valores pagos.

  Como indica a Recei-
ta, esta modalidade 
praticamente não é 
mais utilizada. Um dos 
motivos deste desuso 
é o processo burocrá-
tico de restituição dos 
valores, que passarão 
pela avalição da RFB, 
garantindo, assim, a 
correta aplicabilida-
de do regime para 
que seja concedido o 
benefício e liberado a 
restituição dos valo-
res.

 
Para finalizar, aos gestores 

e interessados, reforço que 
é essencial aprofundar-
se nos regimes especiais, 
sendo um dos temas mais 
promissor para o Comércio 
Exterior. Deste modo, sugi-
ro iniciar com o Drawback, 
que oferece uma gama de 
possibilidades operacionais 
para tornar a sua empresa 
mais competitiva.

 
(*) - É Líder da Unidade Tax Saving 
na eComex NSI, especializado em 

Logística e RECOF, com mais de 25 
anos de experiência profissional 

(www.ecomex.com.br).
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Uma pesquisa divulgada pelo Banco Nacional de Empre-
gos (BNE) em junho último, apontou que o setor logístico 
brasileiro registrou um aumento de 37% em vagas abertas 
nos primeiros cinco meses de 2021. A boa notícia é um 
reflexo do que acontece na área: o PIB do transporte cres-
ceu 3,6% em volume de serviços no primeiro trimestre de 
2021 em relação ao trimestre anterior, segundo o IBGE. 
Mas muito ainda precisa ser feito para melhorar ainda 
mais o desempenho do setor. 

Com dores como lentidão, atraso ou erros na entrega, 
processamento manual de documentações e dificuldades 
na troca e devoluções de produtos, as empresas da área 
de logística precisam, cada vez mais, cortar custos e fazer 
mais com menos. 

São muitos os gargalos: processos manuais, erros no esto-
que, roteirização manual e coleta ineficiente, entre outros. 

Para melhorar o desempenho e garantir uma operação 
mais assertiva, a Indigosoft, fabricante de plataformas tec-
nológicas de alta performance, disponibiliza uma solução de 
automatização de processos específica para a área de logística. 
“As organizações de transporte e logística são boas candi-
datas para adotar a RPA, pois possuem processos manuais 
e complexos, bem como diversas documentações exigidas 
pelo governo”, explica Fabrício Martins, CEO da Indigosoft. 

RPA é a sigla para Robotic Process Automation, e, na 
prática essa tecnologia é capaz de: 
	 •	Simplificar	as	integrações	de	sistemas	legados;	
	 •	Facilitar	a	auditoria;	
	 •	Rastrear	as	cargas	em	tempo	real;	
	 •	Automatizar	a	roteirização;	
	 •	Melhorar	a	experiência	do	cliente.	

Dentro das empresas logísticas a solução da Indigosoft 
é capaz de transformar a gestão ao automatizar diversas 
tarefas: 
	 •	Requisições,	ordens	de	pagamento	e	de	serviço:	Um	

robô auxilia no preenchimento automático de formu-
lários	e	campos	do	sistema;	
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Apenas no Brasil, foram 
registrados cerca de 
8,3 milhões de tenta-

tivas neste canal no primeiro 
trimestre de 2021, segundo 
dados da Kapersky. 

Quando bem-sucedidas, 
podem prejudicar não ape-
nas o consumidor final, 
especialmente por meio de 
extorsões financeiras, mas 
inclusive as empresas e suas 
relações com os clientes, 
com danos sérios à sua ima-
gem no mercado. Seja qual 
for o crime cibernético, as 
tentativas de golpe organi-
zadas pelos criminosos vêm 
se tornando impressionan-
temente criativas. 

A cada canal, os métodos 
e estratégias são adaptados 
para que consigam obter 
informações ou extrair di-
nheiro de suas vítimas, assim 
como ocorre no WhatsApp 
– onde a grande maioria 
dos crimes decorrem dos 
vazamentos de dados.

Com o número em mãos, 
os hackers costumam criar 
contas falsas em um telefone 
fake, se passando pelo usu-
ário para extorquir alguma 
quantia financeira. 

No caso das pessoas fí-
sicas, já se tornou comum 
bloquear fotos para contatos 
desconhecidos, o que auxi-
lia, de certa forma, a proteger 
nossos conhecidos contra 
este crime. No caso das 
empresas, contudo, se torna 

Os golpes no WhatsApp prejudicam 
as relações entre empresas e clientes
O WhatsApp se tornou um dos aplicativos de conversação mais utilizados no mundo. Ao mesmo tempo, 
contudo, vem sendo um dos meios mais utilizados para ataques cibernéticos

de mensagens para os usu-
ários, com grandes chances 
de extorsão de dados ou 
dinheiro. Por isso, sempre 
deixe claro no site da orga-
nização os canais oficiais uti-
lizados na comunicação com 
o cliente, assim como todas 
as promoções feitas para 
que, em caso de suspeitas, 
consiga denunciar o ocorri-
do, comunicar seus clientes 
e, bloquear o número o mais 
rápido possível.

Para auxiliar, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
veio para tentar amenizar 
esses casos, agora com a 
aplicação de multas, caso as 
empresas não cumpram com 
o dever de proteger, ao má-
ximo, os dados de seus usu-
ários. Sempre desconfie do 
excesso de sorte, promoções 
mágicas e mirabolantes. Não 
pague boletos de números 
desconhecidos, clique em 
links suspeitos ou forneça 
dados no WhatsApp para 
números com os quais nunca 
tinha conversado antes. 

Por mais que a tecnolo-
gia venha para facilitar e 
otimizar diversas tarefas, 
também abre espaço para 
técnicas diversas e criativas 
de golpes. Viveremos em 
uma corrida sem fim, em 
prol da segurança de nossas 
informações.

(*) - É Diretor de Produtos e 
Tecnologia na Pontaltech, empresa 
especializada em soluções de voz, 

SMS, e-mail, chatbots e RCS 
(www.pontaltech.com.br).

As tentativas de golpe organizadas pelos criminosos vêm se 
tornando demasiado criativas.

muito mais fácil se passar por 
elas, uma vez que mantém 
seus perfis abertos para que 
consigam se comunicar. 

Por mais que seja uma 
ação plausível para manter 
um bom relacionamento com 
os clientes, acaba possibili-
tando uma maior facilidade 
de sucesso nos crimes ci-
bernéticos. 

Mensagens comunicando 
promoções ou oferta de 
benefícios, como exemplo, 
são algumas das mais co-
muns, nas quais reforçam a 
solicitação de dados como 
CPF, RG, conta bancária ou, 
até mesmo, transferência 
por meio de um boleto em 
troca da liberação. Diante 
de inúmeras possibilidades 
de golpes via WhatsApp, 
a melhor prevenção é a 
atenção permanente. É im-
portante que as companhias 

estejam sempre de olho em 
suas redes sociais e sites 
de reclamação, verificando 
se algum tipo de crime está 
sendo desenvolvido. 

Se possível, invistam em 
profissionais específicos 
para essa tarefa para garantir 
o máximo de cuidado – caso 
contrário, a imagem do seu 
negócio pode ser prejudi-
cada. Afinal, uma vez dis-
seminado e compartilhado 
na internet, se torna mais 
difícil recuperar os danos 
causados. Principalmente no 
caso de empresas, onde caso 
um criminoso tenha acesso 
ao número oficial, poderá 
encontrar a lista inteira de 
contatos da companhia. 

Mesmo que o aplicativo de 
conversação tenda a bloque-
ar rapidamente a tentativa 
de golpe, em pouco tempo é 
possível disparar uma série 
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Como reduzir custos e erros nos 
processos de entrega

	 •	Abastecimento	de	dados:	Os	 robôs	da	solução	RPA	
podem extrair, agrupar e associar dados e documentos 
como recibos, notas fiscais e planilhas de forma rápida 
e	precisa;	

	 •	Integração	 de	 documentos:	 Com	 o	 RPA	 é	 possível	
extrair, interpretar e processar as informações, in-
tegrando novos documentos ao sistema empresarial 
com mais rapidez e assertividade. 

Todas as funções acima acabam levando também ao 
aumento da segurança, outra grande necessidade das 
empresas logísticas. A ferramenta da Indigosoft disponi-
biliza relatórios gerenciais em tempo real que dão mais 
agilidade à tomada de decisão, levando à redução de 
prazos e despesas. 

“Isso sem dizer da mitigação de erros. Atrasos, re-
trabalho e não entregas estão descartados ao utilizar 
um robô que trabalha 24x7x365 dias por semana”, 
finaliza Martins. - Fonte e mais informações: (www.
indigosoft.com.br).

A automatização de processos específicos para a área de 
logística garante uma operação assertiva.
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O atual modelo de negócios da 
indústria automotiva, baseado em 
produzir e vender veículos, vai mudar 
radicalmente no Brasil nos próximos 
dez anos. Além disso, as montadoras 
passarão a gerar mais receitas com a 
prestação de serviços e menos com a 
venda de veículos na próxima década. 
Essas são algumas das conclusões da 
“Pesquisa Mobilidade 2021”, conduzi-
da por KPMG, SAE Brasil e AutoData 
com 942 respondentes, de diversas 
faixas etárias. 

Os resultados, apresentados têm 
como foco o cenário pós-pandemia, 
apresentam diversas análises compa-
rativas de executivos e consumidores 
sobre pautas relevantes para o setor e 
comentários de diversos presidentes 
da indústria automotiva. “A pesquisa 
revelou ainda que a oferta de serviços 
de assinatura é bem vista por uma 
parte expressiva dos entrevistados. 

Além disso, uma parcela dos consumi-
dores não conhece esse tipo de serviço, 
então esta é uma boa oportunidade de 

negócio para a indústria. Trata-se de 
uma modalidade interessante também 
para quem ainda não têm carro ou deseja 
experimentar novas marcas, modelos ou 
tecnologias”, afirma Ricardo Bacellar, 
Líder do setor de Industrial Markets e 
Automotivo da KPMG no Brasil. 

Entre os demais assuntos abordados 
na pesquisa, estão modelos elétricos 
híbridos (HEV), interesse dos entre-
vistados por carros novos, necessida-
des e preferências do consumidor, e 
importância da venda de veículos pela 

internet. O conteúdo também reúne 
dados sobre possíveis parcerias entre 
montadoras e operadoras de celular 
para oferta de serviços de conectivida-
de, aspectos de segurança e relevância 
do preço na decisão de compra. 

A “Pesquisa Mobilidade 2021” reúne 
dados, considerações e observações 
obtidas em 48 questões, divididas 
em cinco macro temas, respondidas 
entre maio e junho deste ano. Todas 
as regiões do país participaram, sendo 
a maioria do Sudeste. As faixas etárias 

foram bem distribuídas e, em termos 
de nível educacional, a maior parte é 
pós-graduado. 

No grupo dos executivos, a maior 
parte ocupa postos de comando, como 
presidente/CEO e diretoria, e atua 
em montadoras. Em suas empresas, 
o principal perfil de faturamento ficou 
em mais de R$ 1 bilhão no ano passado. 
O conteúdo está disponível no link: 
( https://home.kpmg/content/dam/
kpmg/br/pdf/2021/09/pesquisa-auto-
motiva-2021-f.pdf).

Modelo de negócios automotivo mudará radicalmente


