
 
 

 

 

 
Gustavo Felizardo assume a nova divisão 

de negócios da Becomex 
 
 

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

área tributária, fiscal e aduaneira – acaba de anunciar a chegada do novo diretor 

Gustavo Felizardo, que será responsável pela divisão de negócios, voltada à 

gestão do RECOF-SPED em toda a operação da empresa no País. 

 

Formado em Sistemas de Informação (Tecnologia) e com MBA em Gestão de 

Projetos pelo IBTA, o executivo especialista em regimes especiais aduaneiros, 

possui cerca de 20 anos de experiência, atuando sempre com projetos 

consultivos, com o foco em tornar as empresas mais competitivas e com alto 

nível de compliance.  

 

Felizardo, que acumula passagens nas empresas Softway e Thomson Reuters, 

chega para lançar um projeto exclusivo que vai ajudar empresas exportadoras e 

importadoras a utilizarem de forma ainda mais estratégica o regime especial 

RECOF-SPED. 

 

“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.  

 

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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