
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: RECOF (REGIME ADUANEIRO DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB CONTROLE
INFORMATIZADO) VANTAGENS E APLICABILIDADE
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA LESTEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ROBERTA YOLANDA ARNDT, WILSON RAMALHO BATISTA MOREIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSÉ ABEL DE ANDRADE BAPTISTAORIENTADOR(ES): 



1. Resumo 

O presente trabalho visa propiciar um maior entendimento a respeito do 

regime aduaneiro especial RECOF (Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob 

Controle Informatizado), usando método de pesquisa exploratório-descritivo. Com a 

última Instrução Normativa datada em abril desse ano, onde há a redução do valor 

do patrimônio líquido necessário, pode se afirmar que o regime em questão pretende 

alcançar um maior número de beneficiários.  

2.Introdução 

     É vital o papel que os regimes aduaneiros especiais desempenham para a 

economia brasileira, mas nem sempre as empresas que atuam nos segmentos por 

eles amparados conseguem visualizar os benefícios que podem ser proporcionados 

às suas operações de comércio exterior. Estes regimes foram criados nos últimos 

anos com o objetivo de estimular e facilitar as operações de importação e 

exportação das corporações.  

    O RECOF (Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle 

Informatizado) teve sua origem através do Decreto 2412 de 3 de dezembro de 1997. 

A primeira versão do RECOF (que só começou suas operações em 2 de abril de 

1998, depois da normatização necessária) era direcionada para o setor de 

informática e telecomunicações. “O regime de entreposto industrial sob controle 

aduaneiro informatizado – Recof é o que permite a empresa importar, com ou sem 

cobertura cambial, e com suspensão do pagamento de tributos, sob controle 

aduaneiro informatizado, mercadorias que, depois de submetidas à operação de 

industrialização, sejam destinadas à exportação” (ROCHA, 2012). Este regime 

destina-se a produtos específicos de determinadas indústrias,  limitado ás 

modalidades de RECOF Aeronáutico, Automotivo, de Informática ou 

Telecomunicações, Semicondutores e Componentes de Alta Tecnologia para 

Informática e Telecomunicações. 

O RECOF é utilizado por empresas dos setores apontados anteriormente e 

que possuam grande número de exportação, oferecendo vantagens para a indústria 

habilitada, dentre as quais a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) e do Imposto de Importação (II) no ingresso dos insumos importados para 



produção. Segundo a Associação das Empresas Usuárias de Recof e Linha Azul 

(AER, 2015), atualmente existem 25 empresas que se utilizam do sistema. A 

oportunidade de importação de mercadorias com suspensão de impostos, sob a 

condição de produtos industrializados, passa a ser uma vantagem econômica 

considerável para o fluxo de caixa das empresas. 

3.Objetivo 

O objetivo do presente estudo é analisar o regime aduaneiro especial em 

questão, identificando possíveis vantagens, otimizações aduaneiras e fiscais, 

aplicabilidade, habilitação e melhorias. 

4.Metodologia 

A metodologia consiste em uma investigação de caráter exploratório-

descritivo, com tipologia de procedimento técnico bibliográfico e documental, que 

pretende abordar a questão de forma qualitativa (GIL, 2002). Serão buscados 

estudos, artigos, guias e legislações por meio das plataformas online – Portal de 

Periódicos CAPES/MEC, Science Direct, SciELO, Web of Science –, entre livros e 

outros materiais disponíveis no acervo da instituição. Além disso, serão levantados 

dados disponibilizados pela Secretaria da Receita Federal, AER (Associação da 

Empresas Usuárias de Recof e Linha Azul), ABECE (Associação Brasileira de 

Empresas de Comércio Exterior) e MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior). O material bibliográfico será sistematizado e analisado 

criticamente através da matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças). 

5.Desenvolvimento 

Verificando os atuais regimes aduaneiros especiais e atípicos identificamos a 

necessidade de atualizar as pesquisas que envolvam o RECOF, pois desde a data 

de sua criação muitos progressos ocorreram e mais empresas são beneficiadas 

atualmente com o mesmo. Desta forma, acredita-se que a partir da divulgação e 

esclarecimento de informações outras empresas estariam interessadas em operar 

dentro do regime.  De acordo com a normativa vigente da Secretaria da Receita 

Federal Brasileira a empresa deve “possuir patrimônio líquido igual ou superior a R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais)” e “dispor de sistema informatizado de controle 



de entrada, estoque e saída de mercadorias, de registro e apuração de créditos 

tributários devidos, extintos ou com pagamento suspenso, integrado aos sistemas 

corporativos da empresa no País, que permita livre e permanente acesso da RFB” 

para ter acesso ao RECOF (Instrução Normativa RFB nº1559, de 14 de abril de 

2015).  Em abril desse ano houve a redução do valor do patrimônio líquido exigido 

pela RFB para a habilitação no regime, o que facilita o ingresso de novas empresas. 

A partir desses dados, podemos prognosticar uma maior adesão de empresas 

ao RECOF, o que pode gerar saldos positivos na balança comercial a médio/longo 

prazo, dependendo do alcance que o regime obtenha após as últimas alterações nas 

suas Instruções Normativas. 

6.Resultados Preliminares 

O RECOF é um importante regime tendo em vista a agilidade (já que ocorre a 

parametrização automática das mercadorias) o que gera agilidade logística e 

redução de custos operacionais e também acaba por promover a integração do 

sistema das empresas com o da Receita Federal Brasileira que é interessante por 

trazer transparência as operações comerciais. 
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