
 
 

 

 

 
Becomex anuncia investimento de R$ 4 

milhões em Campinas 
 

A empresa abrirá 54 novas vagas no decorrer do ano  

 
São Paulo, 13 de fevereiro de 2019 – A Becomex, consultoria especializada na 

área tributária, fiscal e aduaneira, vai investir R$ 4 milhões na sua filial de 

Campinas e abrir 54 novas vagas de empregos no decorrer do ano. Para dar 

andamento ao seu plano de ampliação no País, a região foi eleita para receber 

o aporte por concentrar empresas de vários setores, mão-de-obra preparada e 

ainda por ser um polo de tecnologia.  

 

Parte desse capital será empregado na criação da divisão de negócios nacional 

focada no regime RECOF-SPED, sob o comando de Gustavo Felizardo, que vai  

contribuir para aumentar o retorno financeiro e redução de custos das empresas 

exportadoras e importadoras.  

 

“O novo projeto vai contribuir com as estratégias para melhorar a performance 

financeira dos nossos clientes, aumentando o fluxo de caixa e reduzindo custos 

expressivos em suas operações, por meio de um conceito exclusivo, que alia 

inteligência e tecnologia”, afirma Gustavo Felizardo.  

 

O investimento também será direcionado para a Becomex Lab – núcleo que visa 

a formação e desenvolvimento de profissionais de TI altamente capacitados e a 

geração de novas tecnologias. 

 
“A Becomex trabalha com metodologia ágil e cultura cooperativa, com ambiente 

descontraído e autonomia para seus funcionários. Os cargos disponíveis serão 

para diversos setores, como comercial, consultoria, suporte e desenvolvimento”, 

afirma o diretor da filial Campinas, Vinícius Pacheco. 



 
 

 

 

A filial Campinas da Becomex, apresentou um crescimento de 81% comparado 

ao ano de 2017. Para 2019, a perspectiva da empresa aponta um crescimento 

de mais 35%.  

 

 

 
Sobre a Becomex 

A BECOMEX é uma empresa especializada no gerenciamento integrado na área 

tributária e operações internacionais. 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 mais de 1000 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, em 2019, a 

Becomex planeja um crescimento de 30% em relação a 2018 quando apresentou um 

faturamento de R$ 70 milhões.  

www.becomex.com.br 
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