
Governo vai cortar burocracia em processo de exportação 
Paula de Paula 
 
O governo brasileiro está fazendo uma série de mudanças para preparar as exportações do 
Brasil para o fim da crise econômica mundial. Segundo André Fávero, representante da 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) as exportações brasileiras têm perdido muito mercado para a China 
e o País tem que ir mais ao "ataque". 
 
A Câmara Americana de Comércio (Amcham) realizou ontem um evento em que a iniciativa 
privada apresentou ao governo propostas para a melhoria dos processos do drawback de 
exportação. Estavam presentes além da Secex, José Manoel Lopez da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) e Welber Barral, presidente do comitê de Comércio Exterior da Amcham. 
 
O representante da Camex afirmou que o processo de exportação envolve cerca de 50 tarefas 
logísticas e 27 ´órgãos de intervenção como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e a Receita Federal. 
 
Para André Fávero, a mudança mais significativa que está em discussão para facilitar o 
processo de exportação é a implementação de um Guichê Único (Single Widow, em inglês). O 
Gichê já existe em outros países e consiste em uma maneira de facilitar o envio e a reunião de 
documentos em um único local ou em uma única entidade. 
 
"O mais importante é que não significará sistema único, os sistemas todos serão preservados. 
Os investimentos todos que a Receita Federal fez, por exemplo, todos eles continuarão 
existindo. Esses sistemas já dialogam de certa forma mas não de maneira plena, alguns dados 
eles não chegam para todos, então a gente precisa fazer com que esses sistemas se 
interliguem", explicou. 
 
O representante da Secretaria afirmou que a forma como esse Guichê vai ser utilizado no 
governo brasileiro ainda não está definida. "O que a gente quer é uma determinação legal a 
partir desse ano ou do ano que vem para que seja implementado ou se inicie o processo", 
completou. 
 
Uma outra mudança citada por Fávero será a revisão da portaria número 23 de 2011, a última 
feita pelo governo sobre comércio exterior. "A portaria de comercio exterior será substituída 
por uma portaria que contém elementos bem mais limpos, o texto vai tirar menções a 
institutos, a regimes ou a procedimentos que não se utilizam mais em comércio exterior. É 
uma medida bem importante para o operador no dia a dia porque vai se tornar uma portaria 
mais clara, mais enxuta e mais direta", disse. 
 
Algumas outras medidas que estão sendo discutidas no âmbito governamental para o incentivo 
e a facilitação das exportações são a exportação via Programa de Financiamento às 
Exportações (Proex) e Declaração Simplificada de Exportações (DSE), equalização de pré-
embarque (que hoje só existe no setor privado), incentivo a exportações para América Latina e 
África e flexibilização de garantias necessárias ao Proex. 
 
Drawback 
 
O drawback é um sistema de isenção de tributos na aquisição de insumos para a produção de 
bens de exportação que existe no Brasil desde 1966. Segundo pesquisa realizada pela 
Amcham, 67% das 200 empresas consultadas utilizam esse facilitador. A principal razão 
apontada pelos empresários para isso é que o drawback "apresenta modalidades com mais 
vantagem para o meu tipo de negócio". 
 
Os principais problemas apontados pelos empresários na utilização da isenção é a dificuldade 
em operacionalizar o regime dentro da empresa, o excesso de burocracia para a concessão da 
modalidade e o temor de multa por erro na operacionalização e comprovação do regime. A 
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diminuição da burocracia e a maior automatização dos processos foram citadas pelos 
participantes do estudo como mudanças necessárias para tornar o drawback mais eficiente. 
 
A Amcham irá enviar à Secretaria de Comércio Exterior um relatório feito a partir desta 
pesquisa para que o Ministério saiba quais são as necessidades das empresas que se utilizam 
da isenção. Um dos pontos desse relatório é a inclusão de drawback financeiro para empresas 
que utilizam o Simples (tipo simplificado de regime tributário aplicável às Micro e pequenas 
empresas). 
 
A proposta deste tipo de drawback consiste em se focar na quantidade financeira de insumos 
importados e o valor do produto final exportado, o que eliminaria a grande quantidade de 
listas e documentos com a descrição dos produtos, necessários para a aprovação da isenção. 
 
Para o secretário da Secex, a análise do drawback financeiro está sendo feita no âmbito 
interno do governo, mas ainda não foi regulamentado. "Na verdade a principal dúvida é da 
aplicabilidade dele, se na prática será um instituto realmente importante, a gente entende que 
com medidas, como um avanço na regulamentação do drawback, a facilidade na comprovação 
do regime, e a redução da insegurança jurídica, talvez medidas como o drawback financeiro 
não seja tão efetiva", completou. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 21 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A4. 
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