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Resumo 

 O presente trabalho, de caráter exploratório, tem por objetivo demonstrar 

alguns dos mecanismos que podem ser aplicados para reduzir os custos nas 

operações comerciais e logísticas no comércio exterior, os chamados Regimes 

Aduaneiros Especiais. Dentro deste cenário, a aclaração da atuação da 

Receita Federal do Brasil, assim como, a explanação das vantagens 

competitivas que as empresas poderão obter com a implantação de tal 

benefício fiscal em sua rotina de trabalho. Nossa argumentação tem como 

embasamento um estudo de caso da empresa “Komatsu do Brasil”. 

 

Introdução 

 No Comércio Exterior encontramos vários órgãos normativos e 

regulatórios que influenciam diretamente nos processos de importação e 

exportação. Um dos órgãos mais influentes do Comex é a Receita Federal do 

Brasil, que fiscaliza e recolhe os impostos referente ao processo. A Receita 

Federal acompanha a importação ou exportação desde o início, na habilitação 

do indivíduo, ou empresa, no Radar, até a nacionalização em si, no despacho 

aduaneiro. Enxergamos a ação da Receita também nos Regimes Aduaneiros 

Especiais, onde esta é responsável por analisar, acompanhar e habitar as 

empresas quando for o caso.  

 A Komatsu do Brasil é a empresa que se estabeleceu em nosso país há 

muitos anos e até hoje é conhecida como uma empresa de qualidade e 

responsabilidade. Assim como muitas outras empresas importadoras, sofre 

grande influencia da RFB nos seus processos, principalmente por atuar em 

vários Regimes Especiais. Atualmente a empresa atua em Regime simplificado 

de exportação, RECOF, Depósito Especial e Linha Azul. 

 A atuação da Receita Federal vai variar em cada empresa, em cada 

processo e em cada regime. No caso da Komatsu esta atuação começa na 

empresa, antes do processo, influencia na negociação, na importação, atua no 

despacho em si e posteriormente ainda tem uma fiscalização do produto e o 

destino que este vai tomar. 

 Cada regime tem sua normalização e requisitos específicos, assim como 

seu objetivo e seus benefícios, portanto a receita faz a fiscalização de cada um 



independente do outro e se for identificado irregularidades, a empresa deve 

responder por cada regime individualmente, assim como pagar as sanções 

necessárias. 

 

Objetivos 

 O objetivo desse artigo é expor  os pontos positivos e as vantagens de 

atuar em Regimes Aduaneiros Especiais como DE, RECOF e Linha Azul, 

assim como o funcionamento do processo, mostrar também a influencia da 

Receita Federal na empresa que os utiliza e como é feito esse processo de 

fiscalização no caso da empresa Komatsu do Brasil. 

 

Metodologia 

 A metodologia utilizada para a realização deste trabalho, no primeiro 

momento, partiu da pesquisa exploratória, através de livros específicos,  

artigos, normativas e sítios como descrição de processo e estudo de caso.  

  

Desenvolvimento 

 Estar habilitado nos Regimes Aduaneiros Especiais traz muitos 

benefícios para uma empresa, esta deve preencher uma lista de requisitos e 

ser muito rigorosa com seu controle interno, visto que, quanto mais a empresa 

se envolve com esses regimes, mais ela fica entrelaçada com a Receita e mais 

aberta a empresa deve estar para a fiscalização. Esses regimes foram criados 

basicamente para manter o controle de empresas de grande porte e que 

possuem um grande volume de processo de importação. 

 Alguns regimes especiais focam na exportação, esses tem como 

objetivo o incentivo de tal atuação que gera receita para a balança comercial do 

nosso país, mas os regimes que atuam na importação tem como objetivo 

principal o controle do volume de importações para que haja o recolhimento 

devido. 

 

 

Resultados Preliminares 

 Os regimes utilizados pela Komatsu possibilitam uma diminuição 

considerável nos custos do processo, entre eles um completa o outro 



atendendo as necessidades da empresa e fazendo com que esta consiga 

industrializar produtos de qualidade, contando com uma boa tecnologia e 

melhores custos.  

 A partir desse conceito podemos considerar que atuar em regimes 

especiais e contar com esses incentivos tributários seria uma ação vantajosa 

para empresas de grande porte, que trabalham com o comércio exterior, e 

saber como a Receita Federal atua em cada caso também é de suma 

importância para os tomadores de decisões de uma empresa. 

 A pesquisa de dados e informações referente ao processo será 

concluída até setembro. 
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