
 

 

  

Becomex expande atuação no Nordeste para 

levar modelo inédito de Gestão Tributária para as 

empresas no Ceará 

 

O estado apresentou crescimento de 17,3% nas exportações, 

superior à média nacional  

 

São Paulo, 11 de abril de 2019 – Um levantamento realizado pela Becomex 

empresa de tecnologia e consultoria especializada na área tributária, fiscal e 

aduaneira – aponta que mais de 50% das empresas exportadoras no Brasil 

pagam mais impostos do que deveriam por não aproveitarem completamente 

os benefícios fiscais e aduaneiros proporcionados pelo governo. O estudo 

também revela que muitas empresas não sabem o potencial que poderiam 

economizar com o pagamento de impostos e tributos para se tornarem mais 

competitivas no mercado.  

“O Brasil é o país onde as empresas mais gastam horas para cumprir todas as 

obrigações fiscais. A grande quantidade de regras e diferentes legislações 

municipais faz com que as empresas gastem muito tempo e recursos pessoais 

para atender a todas as obrigações e a questão estratégica fica em segundo 

plano, o que pode custar a sobrevivência dessas empresas”, explica o vice-

presidente da Becomex, Paulo Paiva. 

De acordo com dados do Banco Mundial, o Brasil possui cerca de 85 

obrigações (entre impostos, contribuições e taxas) provenientes de 27 estados 

e mais de cinco mil municípios com legislações diferentes. Em média 30 novas 

regras tributárias por dia, ou seja, mais de uma por hora.  

Com o objetivo de minimizar tempo, custo e tornar mais estratégica a gestão 

tributária das empresas exportadoras, a Becomex amplia sua atuação na 

região Nordeste. Agora além das filiais em Recife (PE) e Salvador (BA) a 

empresa investe na região com foco em Fortaleza (CE) – local que apresenta 

grande crescimento neste setor e alto potencial de expansão. Em 2018, a 

Becomex proporcionou a seus clientes em todo país, mais de R$ 1 bilhão em 

benefícios fiscais e mais de R$ 600 milhões em recuperação de impostos com 

seus produtos e serviços. 

O Ceará apresentou crescimento de 17,3% nas exportações no primeiro 

bimestre de 2019, com montante de US$ 395,1 milhões segundo o relatório 

Ceará em Comex, do Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN) em 



parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). O 

aumento foi acima da média nacional (1,4%), sendo o 2º estado que mais 

cresceu nesta atividade, ficando atrás apenas do Mato Grosso, com 20% de 

aumento. 

O estado tem mostrado alto potencial no setor de exportações, com 

crescimento de 126,7% entre 2015 e 2019 e neste ano já exportou para 117 

países. No ranking regional, o Ceará detém a 4ª posição e no país, a 14ª. A 

capital de Fortaleza registrou crescimento de US$ 22,2 milhões em 2018 para 

US$ 29,5 em fevereiro de 2019. 

Com a metodologia exclusiva da Becomex, as empresas exportadoras podem 
aumentar a competitividade com a utilização ainda mais estratégica e integrada 
de todos os benefícios fiscais provenientes dos regimes especiais que o 
governo concede.  O modelo sincroniza a empresa com sua cadeia de clientes 
e fornecedores para que seja possível buscar e aplicar os regimes especiais, 
garantindo o compliance. 
 
A metodologia também conta com o uso de inteligência artificial por meio do 
sistema DIANA, para – entre outros benefícios – realizar o cruzamento de 
dados, aumentando a eficiência e a agilidade dos processos.  
“O Ceará possui um papel fundamental na economia do país. Ao utilizar as 

oportunidades tributárias de forma estratégica na região, é possível ter mais 

escalabilidade nestes negócios, com redução de custos, maior compliance e 

agilidade, garantindo maior competitividade para essas empresas e a 

continuidade da expansão econômica da região”, afirma Paiva. 

A Becomex está presente em 10 estados brasileiros, incluindo o Distrito 

Federal e atende mais de 40 segmentos, com mais de 900 clientes, incluindo 

Renault, Ford, Grupo Tramontina, entre outros. Além da consultoria tributária 

estratégica, a Becomex atua com softwares exclusivos – incluindo inteligência 

artificial – capaz de cruzar, por exemplo, mais de 60 milhões de dados 

imputados diariamente pela Receita Federal, reduzindo o tempo de entrega das 

obrigações acessórias em 30%.  Entre os serviços oferecidos estão: gestão de 

Ex-Tarifário, Drawback, IRPJ, Reintegra, RECOF-SPED, REINF, SISCOSERV, 

Transfer Pricing, Rota 2030, entre outros.  

 

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 10 estados brasileiros, 
incluindo o Distrito Federal, com mais de 400 colaboradores. www.becomex.com.br 
 
 
Informações à imprensa – Becomex: 
 

http://www.becomex.com.br/
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