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Becomex comemora 14 anos de olho no futuro 

 

• Empresa inicia ciclo de ações e investimentos que prevê um 

faturamento na casa dos R$300 milhões em 2025 

 

• Diversidade, inclusão, capacitação e valorização de seus 

profissionais são os princípios observados desde a 

fundação da empresa 

 

Fundada em 2007, a Becomex completa 14 anos de atividade no Brasil no dia 

1º de junho como uma das mais inovadoras consultorias, que oferece soluções 

tributárias e fiscais com alta especialização em Regimes Especiais para 

diversos segmentos industriais do País.  
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Devido à sua especialização e por trabalhar com alta tecnologia e profissionais 

com comprovada vivência nas áreas fiscal e tributária, em menos de cinco 

anos a Becomex já contava com grandes multinacionais em seu portfólio. 

 

“Nestes 14 anos, o que no início eram apenas dois pequenos escritórios, um 

em Joinville/SC e outro em São Paulo/SP, agora também conta com 

representações espalhadas por diversas regiões brasileiras e fechou o ano de 

2020 com crescimento de 30%, chegando aos R$103 milhões de 

faturamento”, avalia Marcos Bregantim, CEO de Gestão e Operação da 

Becomex. 

 

No segmento Automotivo, a empresa oferece alternativas para minimizar os 

impactos da crise, atuando como broker estratégico com mais de 150 

fornecedores da cadeia e 23 montadoras, ampliando os resultados em mais de 

R$1 bilhão por ano. 

 

De acordo com estudo feito pela empresa, apenas neste segmento é possível 

aumentar em 30% a desoneração dos tributos, que podem ser revertidos em 

rentabilidade ou investimentos.   

 

No Oil & Gas a Becomex conta com uma equipe com conhecimento técnico 

para amparar todas as mudanças do segmento para avaliar as possibilidades 

de redução de custos, promovendo gestão integrada de regimes tributários 

com a possibilidade de reduzir o custo industrial em até 40% para as empresas 

do setor. 

 

E no Agronegócio, com uma metodologia testada e aprovada em outros 

segmentos, e seguindo o modelo de sucesso aplicado no setor automotivo, a 

Becomex atua reduzindo custos na cadeia de fornecimento, incentivando o 

exportador e beneficiando o fornecedor. 
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Ao longo desses 14 anos de atividade, a Becomex já conseguiu, efetivamente, 

agregar ao caixa de seus clientes mais de R$9 bilhões de impostos que seriam 

recolhidos indevidamente.  

 

A Becomex tem como pilares o conhecimento multidisciplinar dos seus 

colaboradores e a tecnologia avançada desenvolvida em suas fábricas de 

software.  

 

Se no início tinha a atuação focada em consultoria de comércio exterior e 

Regimes Especiais, hoje atua em diversas linhas e atende mais de mil clientes, 

entre eles os principais importadores e exportadores do país – no segmento 

automotivo, 85% das montadoras de autoveículos presentes no Brasil são 

clientes Becomex. 

 

A Becomex segue firme no seu propósito de contribuir para o aumento da 

competitividade das empresas, possibilitando a redução dos custos tributários 

e manter o compliance. 

 

Ações e investimentos 

 

Em 2021, quando comemora 14 anos, a Becomex estima investimento total 

na casa dos R$10 milhões, distribuído em Processos, Tecnologias e Pessoas. 

E inicia ciclo de ações que prevê um crescimento ambicioso de 200% ou mais 

até 2025, chegando a um faturamento na casa dos R$300 milhões. 

 

Com os segmentos Automotivo, Óleo e Gás e Agronegócio a empresa planeja 

quatro vetores principais para o crescimento, sempre olhando toda a cadeia 
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produtiva: Recof/Repetro, Trade Compliance, Business Collaboration Chain 

e Drawback Intermediário. 

 

A empresa 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. 

 

Pessoas 

 

De acordo com Bregantim, o maior patrimônio da Becomex são seus 

profissionais especializados nas mais diferentes áreas, com voz ativa e 

capacidade de atuar de forma inovadora.  

 

Os colaboradores carregam uma importante e inspiradora missão: contribuir 

com o aumento da competitividade brasileira, gerando maior empregabilidade 

no país e melhorando a qualidade de vida das pessoas. 

 

“Se há um jeito perfeito de avaliar o brilhantismo de uma equipe é transformar 

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”, orgulha-se Bregantim sobre 

os resultados alcançados pelos colaboradores em 2020, ano que a empresa não 

demitiu, não reduziu salários e até antecipou bônus. 

 

Seguindo a máxima que a empresa chegou bem nestes 14 anos pelo motivo 

dos colaboradores estarem bem, a Becomex segue em mais uma fase da sua 

Estrutura Organizacional iniciando uma pesquisa de mercado para elaboração 

de Estratégia de Remuneração, pois entende que é fundamental e mandatório 

que cada profissional esteja não só satisfeito com um ambiente positivo de 
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trabalho, lastreado por respeito, inclusão e diversidade, mas, principalmente, 

em relação a seus salários e plano de carreira. 

 

“A Becomex quer dar condições a todos os profissionais de montarem seus 

planos de desenvolvimento profissional em conjunto com os seus respectivos 

líderes, para que juntos possam atingir o plano de crescimento da empresa 

para os próximos cinco anos”, finaliza Bregantim. 

 

Alguns fatos marcantes 

 

Em 2010 os especialistas da Becomex começaram a desenvolver projetos em 

Regimes Especiais que aumentariam as possibilidades de redução de custos 

para diversos segmentos, com foco em grandes exportadores. Então, foi 

necessária uma longa articulação com o governo para que os procedimentos e 

sistemas fossem simplificados.  

 

Neste mesmo ano foi fundada a Quirius, empresa com foco nas áreas tributária 

e base tecnológica que ocupava um espaço no mercado ao criar soluções que 

acompanhavam a necessidade de digitalização dos processos fiscais das 

empresas, acelerando a preparação das informações cedidas ao governo. 

  

Em 2015 o projeto inovador em Regimes Especiais da Becomex, com 

benefícios para toda a cadeia de fornecimento e destaque inicial para o 

segmento automotivo, foi colocado em prática e aproveitado por todo o 

mercado. 

 

Neste período, com o aumento de empresas multinacionais no Brasil, a 

Becomex também alcançou destaque ao desenvolver um sistema de Preços de 

Transferência diferenciado, contando com tecnologia exclusiva. O objetivo 
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foi levar ao mercado um novo conceito de gestão e planejamento de operações 

intercompany, com uma visão além do compliance. 

 

Em 2018, a Becomex e Quirius, duas empresas que já eram fortes no mercado, 

perceberam que se complementavam, fundiram suas operações e decidiram 

manter o nome Becomex. 

 

A partir deste momento, houve um reforço no seu diferencial de ser uma 

empresa de tecnologia e conhecimento de negócios, que utiliza inovação para 

lidar com os desafios tributários. 

 

No mesmo ano, foi criada a Becomex LAB, idealizada para concentrar em 

uma estrutura organizacional ágil toda criação e inovação tecnológica da 

Becomex, além de manter, evoluir e desenvolver novas soluções. A empresa 

trabalha para tornar as linhas mais produtivas e rentáveis: une o grande 

conhecimento de negócio da Becomex com as melhores práticas de 

desenvolvimento, tornando real o uso da tecnologia no negócio. 
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