
Desembaraço bem-vindo  

 
Indústria conta exportar automóveis e aviões em regime aduaneiro especial, Recof, a partir de 
janeiro  
 
Janeiro de 2004 pode ser um marco competitivo para as exportações das indústrias 
automobilística e aeronáutica brasileiras. É quando se espera que as primeiras empresas dos dois 
setores comecem a se beneficiar do Recof (Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob 
Controle Informatizado). O nome complicado esconde uma versão melhorada do entreposto 
aduaneiro industrial, e foi criado em 1997 pelo então secretário da Receita Federal, Everardo 
Maciel, a pedido da Compaq, que buscava benefícios para a exportação. 
 
A princípio restrito aos segmentos de informática e telecomunicações, em 2002 foi estendido para 
empresas dos setores aeronáutico e automobilístico, e para seus respectivos fornecedores. As 
principais vantagens do Recof são, além da isenção de tributos – no caso, o Imposto de 
Importação (II) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) –, economia e agilidade com a 
liberação imediata de produtos nas aduanas do País. As montadoras e indústrias de autopeças, 
que têm vendas externas da ordem de US$ 7,5 bilhões em veículos e autopeças, esperam que a 
medida ajude a cumprir a meta de elevar a participação das exportações de 18% a 35% da 
produção nos próximos anos. 
 
Para a Embraer, que já está concluindo o sistema informatizado pelo qual enviará informações à 
Receita, a expectativa é reduzir os custos financeiros com uma queda de até 70% no tempo de 
desembaraço das importações, que chegam a US$ 1 bilhão/ ano. “Dessa forma esperamos reduzir 
o tempo de giro de estoque com garantia de que não faltarão peças na linha de produção”, diz 
Henrique Rzezinski, vice-presidente da Embraer. 
 
O efeito do regime especial já pode ser sentido em empresas beneficiadas pelo Recof, como a 
Motorola, que está entre as dez maiores importadoras do País. O tempo de liberação de insumos 
importados antes do Recof era de três dias e hoje está entre seis e quatro horas, segundo Manuel 
Ornelas, diretor da Motorola, que participou em agosto de reunião do Comitê de Logística da 
Amcham-SP. 
 
Ainda para poucos  

 
“Tivemos redução de 50% no custo de importação, relativo a frete, despachante aduaneiro, 
armazenagem e taxa de registro no Siscomex”, disse Ornelas. O percentual significa uma 
economia de US$ 44 milhões desde 1999. Juntamente com processos de manufatura e 
distribuição, essa vantagem ajuda a Motorola a ser competitiva para exportar seus produtos aos 
mesmos mercados dos quais importa componentes, como Estados Unidos e Ásia, adicionando no 
País 25% do valor agregado do produto final.  
 
Apesar do estímulo, o Recof ainda é uma ajuda restrita a poucos. Para se habilitar a ele, a 
empresa tem de ter mínimo de exportação de US$ 10 milhões/ano nos três primeiros anos, no 
caso de empresa de informática, e de US$ 20 milhões a partir do quarto ano. Para automotivas e 
de aeronáutica, o mínimo de US$ 20 milhões/ano vale desde o início. No caso das fornecedoras, 
no modelo de Recof compartilhado, os valores não se alteram. Elas devem somar o mesmo 
montante em vendas (externas e internas, desde que para empresas exportadoras que estejam 
dentro do regime).  
 
Outra maneira de aproveitar as vantagens do regime é a co-habilitação. “Empresas que não 
atingem o volume podem se unir à montadora, mas haverá isenção apenas para as importações 
que se referirem a produtos fornecidos para ela”, diz Menotti Franceschini Neto, gerente da 
Softway, empresa especializada em soluções para comércio exterior.  
 



Há mais empresas e entidades que querem negociar com a Receita, entre elas, dos setores 
químico e de eletroeletrônicos, interessadas em que se amplie o acesso ao Recof. 
 
  
Greve ameaça exportadores 

 
Se medidas como o Recof ajudam os produtos brasileiros a ser mais competitivos no mercado 
externo, a paralisação dos auditores fiscais da Receita Federal que teve início em julho deflagra 
uma séria ameaça para a atividade das empresas brasileiras exportadoras, ainda não equacionada 
pelo governo.  
 
Em agosto, o presidente e CEO da Amcham-SP, Álvaro de Souza, encaminhou carta ao ministro 
da Fazenda, Antonio Palocci, defendendo a necessidade de medidas para a normalização das 
operações aduaneiras no País. Na carta, Souza destacou os prejuízos decorrentes do 
congestionamento nos pontos de embarque e desembarque de produtos, levantados pelo Comitê 
de Logística entre empresas associadas à Amcham-SP. Tal problema acarreta o descumprimento 
de prazos de entrega e aumento de custos, devido ao acúmulo de estoques, bem como perdas de 
contratos internacionais.  
 
“Atualmente, o capital internacional busca, de forma estratégica, o melhor posicionamento 
geoeconômico. (...) Os entraves às operações de importação e de exportação subtraem do País 
qualquer atratividade nesse sentido”, escreveu. Em 2002, a Câmara já havia se posicionado sobre 
paralisação da mesma categoria, manifestando-se ao então ministro Pedro Malan. 
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