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Teste
A tributação indireta e a competitividade das exportaç ões

A legislação atual não tem sido suficiente para desonerar as 

exportações de impostos indiretos. Empresas intensivamente 

exportadoras acumulam créditos tributários em montante superior à

sua margem de ressarcimento e, com isso, precisam repassar o 

custo dos impostos para o preço final do produto no mercado 

internacional.

De acordo com regulamentação da OMC, não é permitida a 

desoneração de impostos diretos incidentes sobre agentes 

exportadores. No entanto, a prática de desoneração dos impostos 

indiretos não somente é permitida pela entidade, como também é

difundida entre as principais economias. 



Teste

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Potencialmente 
beneficiadas

963 1062 1200 1227 1228 1205

Total de exportadoras 19.055  20.148  22.252  21.933  21.445  21.629  

share 5,05% 5,27% 5,39% 5,59% 5,73% 5,57%

Fonte: PIA/IBGE e Siscomex. Elaboração própria

Aceleração da restituição dos créditos tributários

Tabela 1A – Estimativa do alcance da medida

Apesar de representar um avanço, a nova medida dificilmente será

capaz de desonerar as exportações de todas as firmas que 

atualmente perdem competitividade por conta da malha tributária. 
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Implementação do Drawback isenção no mercado interno

O regime aduaneiro especial de drawback surge como uma 

alternativa, em vista da dificuldade associada à realização de uma 

reforma tributária. 

Contudo, nas compras de insumos por meio de drawback isenção, 

bem como nas aquisições no mercado interno por meio do 

drawback verde-amarelo e integrado,  há incidência de ICMS, 

dando origem a um processo de acumulação de créditos tributários 

conforme descrito anteriormente, com os mesmos custos a ele 

associados. O mesmo não acontece com insumos importados ao 

amparo do drawback suspensão, caso em que o convênio ICMS no

27/90 garante a isenção do tributo estadual. 
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Implementação do Drawback isenção no mercado interno

Tabela 2 – Estimativa do custo financeiro do carregamento dos 
créditos tributários

Elaboração própria

O custo financeiro de retenção dos créditos poderia variar entre R$ 

15,5 milhões e R$ 512,1 milhões, o que corresponderia a 6,0% e 

19,6% do valor dos insumos, respectivamente. Ou seja, no pior cenário 

traçado, a diferença entre o drawback de importação e o drawback

verde-amarelo geraria um diferencial de custo de quase 20% em favor 

das importações de insumos. 

120 240 360 720

Capital de giro próprio (Selic = 0,82% ao 
mês) em porcentagem

3,3% 6,7% 10,2% 21,6%

Capital de giro financiado (taxa = 1,50%) em 
porcentagem

6,1% 12,6% 19,6% 43,0%

Capital de giro financiado (taxa = 3,12%) em 
porcentagem

13,1% 27,9% 44,6% 109,0%

Prazo de carregamento dos créditos (dias)



Teste
Novas medidas e velhos problemas

O recente pacote anunciado pelo governo tem o mérito de encarar 

o desafio de promover a competitividade das exportações 

brasileiras.

Contudo, a medida de aceleração da devolução dos créditos 

acumulados dificilmente será suficiente para desonerar as 

exportações de todas as empresas que atualmente perdem 

competitividade com este problema. Apesar de se apresentar como 

uma alternativa, o Drawback acaba por gerar um segundo 

problema, ao conferir vantagens tributárias aos insumos 

importados frente aos nacionais, que acabam por arcar com o 

custo de carregamento do ICMS. 




