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Becomex cria modelo de gestão do RECOF-SPED para 
aumentar compliance e a performance tributária das 

empresas 

O modelo une a inteligência tributária Becomex ao uso da 
tecnologia Thomson Reuters, com base 100% no SPED 

fiscal. 

 

São Paulo, 27 de março de 2019 – De acordo com levantamentos da Becomex 

- consultoria especializada na área tributária, fiscal e aduaneira – mais de 1.200 

empresas exportadoras e importadoras do Brasil ainda podem obter cerca de 

US$ 300 milhões com a utilização do regime RECOF-SPED (Regime Aduaneiro 

Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público 

de Escrituração Digital) provenientes de acúmulo de impostos, fluxo de caixa, 

isenção de impostos e outros itens que impactam o custo final. Esse número 

ainda pode ser maior quando combinado com outros regimes aduaneiros fiscais, 

como Drawback, “EX-Tarifario”, FTA’s e outros, o que deverá ser uma grande 

tendência para 2019, 2020 e 2021 na área fiscal, tributária e aduaneira. 

 

Para atender a essa demanda, a Becomex passa a utilizar um modelo inédito 

para a gestão desse regime especial, a partir da inteligência tributária que detém 

aliada à tecnologia da Thomson Reuters, que reduz o tempo médio para 

obtenção dos créditos de 12 a 24 meses para apenas quatro (4) meses. 

 

O RECOF-SPED permite às empresas elegíveis importar ou adquirir no mercado 

interno itens para sua produção, pagando impostos apenas sobre o que foi 

comercializado no mercado interno e ser isentando desses impostos na 

exportação. Isso reduz de forma significativa os custos com estoque e aumenta 

o fluxo de caixa, logísticos e ainda isenção dos impostos federais, nacionais e 

ICMS - em alguns casos. 
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“Com a gestão da Becomex, o cliente ainda aumentará o compliance e elimirá 

custos e dor de cabeça com implantação de sistemas, já que todos os dados são 

gerados de acordos com a informações já prestadas à Receita Federal, 

afastando o risco de custos com multas por parte do Fisco”, afirma o diretor da 

divisão de negócios do RECOF-SPED da Becomex, Gustavo Felizardo. 

Solução Becomex – inovação e compliance 

O projeto tributário e aduaneiro une gestão estratégica e compliance. Dispensa 

investimento em implantações sistêmicas e de controles, com integrações 

complexas e nem há a necessidade de desenvolvimentos de gap´s sistêmicos 

no ERP da empresa. 

A gestão ocorre totalmente baseada com os dados do SPED FISCAL, 

SISCOMEX Importação e Exportação. Os arquivos entregues nesses sistemas, 

serão os mesmos que utilizados para aplicar os controles da gestão do RECOF-

SPED na plataforma da Thomson Reuters. 

Com isso, a solução evita altos investimentos em hardwares, licenças de 

softwares, infraestrutura dedicada e a concorrência de processamento dos 

sistemas internos para controle do regime e ainda oferece a garantia de 100% 

compliance entre os dados escopo do regime versus o SPED Fiscal. 

Além disso, os especialistas realizam as análises de dados dos regimes 

especiais focados em potencializar as melhores estratégias tributárias, com 

tecnologia que também inclui não apenas a expertise dos recursos humanos, 

mas também, todo o apoio da inteligência artificial, em um modelo sob medida 

para atender às especificidades de cada negócio.  

Entre os principais benefícios oferecidos pelo RECOF-SPED, estão: aquisição 

de insumos com suspensão de tributos; manter em estoque mercadoria 

importada com tributo suspenso por até dois anos; impostos dos insumos 

aplicados no produto industrializado exportado, serão isentos, entre outros. 

Na destinação de produtos com impostos suspensos para o mercado local, os 

impostos serão recolhidos até 15º dia do mês subsequente, posterior o momento 

do faturamento. 
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Ainda parte da mercadoria admitida no regime pode ser despachada para 

consumo, exportada ou reexportada no mesmo estado em que foi importada ou 

adquirida. 

“Para nós da Becomex, o RECOF-SPED será um grande aliado das empresas 

em termos de melhoria de performance tributária financeira, impactando 

positivamente a matriz de impostos e acúmulos, pois oferece incentivos 

fundamentais para as exportações brasileiras, gerando emprego e trazendo 

divisas para o País, sem deixar de suportar demandas no mercado local. Nossa 

solução apresenta um novo caminho para a retomada do crescimento das 

empresas, com muito mais compliance e segurança”, conclui Gustavo Felizardo. 

 

Sobre a Becomex  

A Becomex é uma empresa de consultoria estratégica e tecnologia avançada 
especializada nas áreas fiscal, tributária e aduaneira. Em 12 anos de existência, a 
Becomex é a líder em regimes especiais que envolvem operações internacionais. 
Atende mais de mil clientes, entre eles as maiores importadoras e exportadoras do país. 
Colabora para a redução do custo tributário das empresas e sua cadeia de 
fornecedores, aliada ao compliance, com o objetivo de contribuir para o aumento da 
competitividade nos negócios.  
Site: www.becomex.com.br  
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