


É a forma de ganhar efi ciência tributária através da substituição de operações 
de compra de produtos acabados por operações de compra de matéria-prima 
com o objetivo de remessa posterior para industrialização.

A operação de remessa para industrialização para a joalheria consiste no envio 
da matéria prima (ouro) do lojista para a indústria que, por sua vez, a utilizará 
para a manufatura das joias por encomenda.

A economia tributária é feita através da retirada do valor que a matéria prima 
(ouro) representa da base total do custo do fabricante, onde incidem os 
impostos inerentes à comercialização entre o fabricante e o lojista.

Importante destacar que toda empresa, incluindo joalheiros podem adquirir 
o Ouro Ativo Financeiro e posteriormente transformá-lo contabilmente em 
matéria prima para produção desde que obedecidas as regras tributárias dos 
Órgãos Governamentais.

O QUE É INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA?

POR QUE OPTAR PELA INDUSTRIALIZAÇÃO 
POR ENCOMENDA? QUAIS AS VANTAGENS?

Abaixo listamos alguns tópicos que 
têm por fi nalidade esclarecer o 
assunto e tornar as negociações mais 
efi cientes. Confi ra!

 Redução de carga fi scal total da cadeia 
produtiva para este tipo de operação 
que costuma ser bastante signifi cativa.

 Adequação dos estoques contábeis 
aos estoques físicos, o que promove 
a otimização do setor.

 Ganho de competitividade comercial 
onde o lojista tem um custo bem 
menor em relação ao concorrente 
que não opera neste tipo de sistema.

 Operação totalmente legal que 
permite ao lojista e também ao 
fabricante, a possibilidade de eliminar 
os riscos que a informalidade traz 
ao negócio.

 As diferenças de alíquotas do ICMS 
entre os estados somente incidirão 
sobre os insumos agregados e sobre 
a mão de obra.*

*Consulte a Secretaria da Fazenda do seu 
Estado para conhecer as peculiaridades 
da legislação do ICMS para as operações 
de industrialização por encomenda, 
principalmente as interestaduais.

Pedido de Joias: Ouro AU750 (1 X OF)
Quantidade: 100 gramas
Custo do grama: R$ 300,00

Aquisição de Empresas
do Simples Nacional:

Joias Prontas

Industrialização por 
empresas fabricantes pelo 

Simples Nacional

Veja o exemplo abaixo:

Referências:

 Cartilha “Sou formal, Sou legal” publicada pelo IBGM
 Resenha de matérias técnicas nº 520, CRC/SP

Consultoria Tributária:

 Sigma Assessoria Contábil – São José do Rio Preto, SP
 Telefone/WhatsApp: (17) 3214-6970 (para maiores esclarecimentos)

Consulte a cartilha técnica através do
QR Code ou pelo site www.ibgm.com.br

Valor da Compra: Joias AU750 / ouro 999,0

Custo Final em Fino (AU999,0)

R$ 30.000,00 R$ 22.500,00

R$ 103,40

R$ 310,22

R$ 3.068,10

R$ 3.067,50

R$ 125,00

R$ 7.375,00

R$ 1.022,72R$ 4,090,00

R$ 113,63

R$ 340,90

Custo da Liga 25 gr (R$ 5,00 o grama)

Custo fi nal por grama

Custo da Industrialização (Mão de Obra)

Economia do valor fi nal do pedido: 9%

Custo de Imposto (12% Simples em Média)

Economia de Imposto: 75%

Total a pagar R$ 34.090,00 R$ 31.022,72


