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Becomex cresce 30% em 2020 

 

Segmentos Automotivo, Óleo e Gás e Agronegócio serão o foco 

da empresa em 2021 

 

A Becomex, empresa de tecnologia e conhecimento de negócios que utiliza 

inovação para lidar com os desafios tributários, com atuação ampla em toda a 

cadeia produtiva, apresentou crescimento de 30% nos seus negócios no ano 

passado, saltando de um faturamento de R$79 milhões em 2019 para R$103 

milhões. 

Para conquistar os bons resultados a Becomex adequou sua estrutura e mudou 

sua cultura para atender a todas as ofertas de serviços, investindo em pessoas, 

processos e gestão, três pilares fundamentais durante o ano de 2020 que fez a 

empresa ser mais assertiva, eficiente e produtiva. 
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“Se há um jeito perfeito de avaliar o brilhantismo de uma equipe é encarar de 

frente uma crise severa e sem precedentes que começou em março de 2020 e 

finalizar o ano com a inequívoca certeza de vitória. Transformamos um 

período que prometia ser perdido em um ano de negócios positivamente 

extraordinário, quando posicionamos a Becomex em um patamar diferente de 

todas as empresas do seu segmento de atuação”, avalia Marcos Bregantim, 

CEO da Becomex. 

A Becomex teve uma forte atuação nos Regimes Especiais, como Drawback 

Isenção, Drawback Suspensão e Drawback Intermediário, que 

tradicionalmente são o carro-chefe da empresa. Mas, dois bons destaques do 

crescimento da empresa em 2020 foram o Recof, com mais de dez novas 

contas e o Trade Compliance, com um resultado 100% maior que em 2019. 

 

Ações durante um ano pandêmico 

 

Para combater os desafios que a pandemia trouxe para o seu negócio, a 

Becomex criou um “Comitê de Gestão de Crise da Pandemia”, que consistia 

em reuniões diárias focadas em dois princípios: olhar o Negócio e olhar as 

Pessoas.  

http://www.mmeditorial.com.br/
mailto:marta@mmeditorial.com.br
mailto:line@mmeditorial.com.br


 

           

Press Release 
8.2.2021             

 

 

 

 MM Editorial - www.mmeditorial.com.br 

Marta de Souza - (11) 99407-5750 - marta@mmeditorial.com.br 

      Aline Domene - (11) 98906-5690 – aline@mmeditorial.com.br  

 

 

A partir daí a empresa foi desenvolvendo ações e o somatório delas contribui: 

para o engajamento de todos os colaboradores, no resultado positivo da 

Becomex sem demissões, sem redução de salários e até antecipação de bônus. 

“Oferecemos o máximo em informações para todos de nossa equipe e, com 

transparência conseguimos maior motivação de todos os envolvidos. Com 

isso, vieram as pequenas conquistas e a fórmula foi se mostrando assertiva 

com o faturamento em uma curva ascendente”, afirma Bregantim. 

 

Perspectivas para 2021 

 

A Becomex tem um grupo de liderança composta por seis pessoas, que avalia 

o mercado, suas oportunidades, necessidades e direciona a empresa para o 

melhor caminho, sempre com intuito de reconhecer e valorizar o capital 

humano e os clientes. 

Em 2021 a empresa estima investimento total na casa dos R$10 milhões, 

distribuído em Processos, Tecnologias e Pessoas. E inicia um ciclo de cinco 

anos, que prevê um crescimento ambicioso de 200% ou mais até 2025, 

chegando a um faturamento na casa dos R$300 milhões. 

Os segmentos Automotivo, Óleo e Gás e Agronegócio serão o foco da 

Becomex neste ano. Com eles a empresa planeja quatro vetores principais para 

o crescimento, sempre olhando toda a cadeia produtiva: Recof/Repetro, Trade 

Compliance, Business Collaboration Chain e Drawback Intermediário. 

A Becomex acredita que seus resultados podem ser alcançados com as suas 

operações no Brasil, mas está preparada para oportunidades em outros 

mercados, principalmente na região do Mercosul. 
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