Contribuímos
para
o
aumento
da
competitividade das empresas, por meio da
redução do custo tributário, aliado ao
compliance.
Somos uma empresa de consultoria de
negócios e tecnologia avançada, especializada
em aplicar uma visão estratégica nas áreas
fiscal, tributária e aduaneira, com atuação
ampla na cadeia produtiva.
Trabalhamos com mais de mil grupos
econômicos, entre eles as maiores empresas do

+1000 CLIENTES
entre os maiores grupos
econômicos do Brasil

100%

de precisão para análises
e gestão segura

TAX

COMPLIANCE

Você mede os
resultados da gestão
do seu processo ﬁscal?

+R$ 7 BILHÕES
de redução de custos
para o mercado

COBERTURA
NACIONAL
e atuação global

becomex.com.br
(11) 2364-2199

São Paulo | Campinas | Joinville | Porto Alegre | Belo Horizonte | Curitiba | Salvador | Rio de Janeiro | Brasília

O TAX COMPLIANCE da BECOMEX é uma solução
de controle e gestão do processo ﬁscal que
permite que as empresas superem um dos
maiores desaﬁos da área tributária: medir os
resultados gerados.
Com frequência, planos de ações são desenhados
e implementados, mas no ﬁm do processo não há
informações disponíveis para que se avalie se os
resultados esperados foram alcançados, ou se é
necessário corrigir o percurso.

Alto custo nos processos operacionais
da área ﬁscal
Alto custo de retrabalho causado pelas
falhas dos controles manuais
Não aproveitamento (total ou parcial)
de benefícios ﬁscais

Nossos diferenciais
OPERACIONAL

Implementamos a solução de
Tax Compliance em mais de 200
grupos empresariais, que enfrentam
os mesmos desaﬁos:

• Automatização de 80% do
recebimento ﬁscal;
• Conferência antecipada de notas
ﬁscais contra o P.O;
• Mais agilidade no recebimento físico
na portaria;
• Redução de tempo na disponibilização
de insumo para a produção.

Divergências no enquadramento
tributário da cadeia de fornecimento
Passivo ﬁscal decorrente de erros
operacionais ou prazos não cumpridos

GERENCIAL

Perda de conhecimento na área ﬁscal

Sustentação e

Aumento de

Redução do

maximização

rentabilidade

custo ﬁscal e

de ganhos

risco do

ﬁscais

negócio

ESTRATÉGICO

Resultados alcançados:

• Melhores controles sobre as etapas
do processo ﬁscal;
• Identiﬁcação e redução dos riscos ﬁscais
decorrentes de não-conformidades;
• Garantia da utilização de NCM’s corretas
e com o menor custo tributário.

• Análise de Alíquota Efetiva Global e
sua composição;
• Análise da matriz tributária de compras
para região, produto e fornecedor;
• Utilização de todos os benefícios
disponíveis para o setor/empresa;
• Identiﬁcação de novas oportunidades
de ganhos tributários.

