Becomex aponta aumento nos custos para
indústria automobilística com novas regras
entre Brasil e México
Consultoria desenvolve uma metodologia exclusiva e inédita para
minimizar os impactos nos custos diretos das empresas do setor

São Paulo, 02 de maio de 2019 – A lista de exceção prevista no Acordo de
Complementação Econômica entre Brasil e México (ACE 55) para a indústria
automobilística, que previa um índice de conteúdo regional reduzido para
diversas autopeças, encerrou-se em 19/3/2019. A partir dessa data, as
empresas do setor deverão ter índice de conteúdo regional de 40%. Um
levantamento realizado pela Becomex - consultoria especializada na área
tributária, fiscal e aduaneira – aponta que as empresas do setor podem ter um
acréscimo de até 18% sobre o imposto recolhido e, como consequência, os
custos das empresas devem aumentar em mais de R$ 1 bilhão por ano.
Para minimizar esse impacto causado pelas mudanças nas regras de comércio
entre os dois países, a Becomex propõe o uso de uma metodologia inédita que
sincroniza a empresa com sua cadeia de fornecedores, utilizando os benefícios
previstos no Regime de Autopeças Não Produzidas localmente, que integra o
programa ROTA 2030, com outros regimes especiais.
Em uma das marcas fabricantes de veículos instaladas no Brasil, por exemplo,
o impacto das novas regras para produtos comercializados entre os dois países
causaria um acréscimo de cerca de US$ 20 milhões nos seus custos diretos.
Porém, com a utilização da metodologia da Becomex foi possível reduzir esses
custos em US$ 15 milhões. O impacto inicial caiu para apenas US$ 5 milhões
para essa empresa.

Tudo realizado na mesma visão que o Fisco tem da empresa, garantindo o
compliance e a segurança do projeto, por meio da consultoria especializada e o
uso de tecnologia exclusiva Becomex.
O projeto também contou com o uso de inteligência artificial por meio do DIANA,
robô desenvolvido pela empresa, para – entre outros benefícios – realizar o
cruzamento de dados, aumentando a eficiência e a agilidade dos processos.
“Unificar a cadeia para buscar uma melhor utilização dos regimes especiais
previstos para o setor, é uma alternativa para manter viável o comercio entre os
dois países, além de aumentar a competitividade das empresas brasileiras no
mercado global”, declara o vice-presidente de Operações da Becomex, Jersony
Souza.

Sobre a Becomex
A Becomex é uma empresa de consultoria estratégica e tecnologia avançada
especializada nas áreas fiscal, tributária e aduaneira. Em 12 anos de existência, a
Becomex é a líder em regimes especiais que envolvem operações internacionais.
Atende mais de mil clientes, entre eles as maiores importadoras e exportadoras do país.
Colabora para a redução do custo tributário das empresas e sua cadeia de
fornecedores, aliada ao compliance, com o objetivo de contribuir para o aumento da
competitividade nos negócios.
Site: www.becomex.com.br
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