
 
 

 

 

Empresa investe R$ R$ 1,2 milhão para 
impulsionar inovação em SC e SP 

O Becomex Lab fará parte do novo polo de desenvolvimento 
tecnológico em Joinville e também estará em Campinas, cidade 

considerada como o Vale do Silício brasileiro 

• Consultoria da área tributária, a Becomex encerra 2018 com crescimento 

de 30% sobre 2017, com faturamento de R$ 70 milhões 

• Anuncia investimentos de R$ 1,2 milhão na Becomex Lab para fomentar 

inovação no País 

• A Becomex Lab integrará o novo polo de desenvolvimento tecnológico em 

Joinville (SC) e em Campinas (SP) 

• Ampliará seu efetivo com novas vagas de emprego em 2019  

• Em parceria com startup Code Nation, vai formar e selecionar 

desenvolvedores de TI, além de contratar profissionais desta origem 

 

São Paulo, 15 de janeiro de 2019 - Segundo o Gartner, US$ 3,7 trilhões seriam 

gastos pelas empresas em tecnologia até o final de 2018. De acordo com 

pesquisa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

encomendada à Fundação Getúlio Vargas (FGV), 45,9% das indústrias 

brasileiras realizaram algum tipo de inovação no 1º semestre de 2018. 51,5% 

das empresas afirmaram que pretendem investir em qualificação de mão de 

obra.  

 

Seguindo esta tendência, a Becomex, consultoria da área tributária e operações 

internacionais, investe R$ 1,2 milhão para fomentar a inovação no País. O aporte 

está sendo empregado na criação do Becomex Lab – núcleo que visa a formação 

e desenvolvimento de profissionais de TI altamente capacitados, cultura 

humana, inovadora e integrada, e a geração de novas tecnologias. O Becomex 

Lab integrará o novo polo tecnológico em Joinville, Santa Catarina e também 

estará em Campinas, São Paulo, cidade considerada como o Vale do Silício 

brasileiro. 

 

 



 
 

 

 

O investimento abrange estrutura física, com a  criação de uma nova sala 

corporativa que deverá abrigar mais de 80 profissionais em Joinville, iniciativas 

voltadas à formação e desenvolvimento de profissionais de TI, incluindo parceria 

com universidades locais para a revisão da grade curricular para que esteja mais 

adequada à realidade e necessidades do mercado de trabalho, e patrocínio de 

ações locais que tenham o mesmo objetivo, como a Code Nation: startup situada 

em Florianópolis que tem como objetivo formar e selecionar desenvolvedores de 

TI. Segundo pesquisa recente realizada pelo IDC, o Brasil conta com mais de 

100 mil vagas não preenchidas no setor. De acordo com o vice-presidente de 

operações da Becomex, Rogério Borili, “o mercado de tecnologia requer, cada 

vez mais, profissionais altamente capacitados, e é nosso papel promover este 

desenvolvimento, elevando o protagonismo dos colaboradores e criando novos 

líderes para que o conhecimento seja compartilhado, beneficiando todo o 

ecossistema”, defende. 

 

Joinville é a maior cidade de Santa Catarina e a terceira maior do sul do Brasil. 

Responsável por 10% do PIB do estado de Santa Catarina, eleita a melhor 

cidade de médio porte da América Latina em estratégias para atrair 

investimentos segundo o Financial Times, e a 5ª melhor para se empreender no 

país de acordo com a Endeavor. 

 

Já a cidade de Campinas contará com as mesmas iniciativas da Becomex, no 

que envolve estrutura física e desenvolvimento pessoal-profissional. A filial da 

Becomex na região já recebeu mais de R$ 2 milhões de investimento e, em 

pouco mais de seis meses, aumentou em cinco vezes o número de funcionários. 

 

Considerada como o Vale do Silício brasileiro, a cidade de Campinas produziu 

riquezas na ordem de R$ 371,8 bilhões em 2017, o que representa 17,8% do 

PIB do estado de São Paulo, o 4º melhor da região.  

 

“Ambas as cidades possuem um grande potencial de crescimento e poder 

estratégico que precisa ser mais valorizado e aproveitado. O intuito da Becomex  

é desenvolver inovação e tecnologia por meio das comunidades locais, 

incentivando a sua evolução”, explica Borili.  

 



 
 

A Becomex também está com cerca de 40 vagas abertas de tecnologia, 

somando as duas cidades. A empresa, que cresceu 30% em 2017 e atingiu um 

faturamento de cerca de R$ 70 milhões em 2018, também contará com vagas 

para estagiários em 2019 nas diversas filiais espalhadas pelo País. 

 
Sobre a Becomex 

A BECOMEX é uma empresa de tecnologia e consultoria especializada na área tributária, fiscal 
e aduaneira. Atua nos processos de governança fiscal e aduaneira com conhecimento aliado à 
tecnologia. Com profissionais altamente capacitados e metodologia exclusiva, contribuí para 
tornar as áreas tributária, contábil e aduaneira ainda mais estratégicas e lucrativas nas empresas. 
Com mais de 10 anos de atuação, atende cerca de 900 clientes de diversos segmentos, entre 
eles Grupo Votorantim, Tramontina, Ford, Renault, entre outros. Está presente em seis estados 

brasileiros, além do Distrito Federal, com mais de 300 colaboradores. www.becomex.com.br  
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