
 

 

 

Becomex aponta que São José do Rio Preto e 

região possuem R$ 450 milhões de 

oportunidades em benefícios fiscais 

 

Empresa aposta na região e amplia atuação no Estado de SP 

 

São Paulo, 06 de maio de 2019 – A Becomex – empresa de consultoria e 

tecnologia especializada na área tributária, fiscal e aduaneira – aponta que a 

cidade de São José do Rio Preto e arredores possui cerca de R$ 450 milhões 

em oportunidades de benefícios fiscais a serem utilizadas pelas empresas 

locais. Ainda de acordo com a avaliação, são mais de 200 empresas na região 

que podem conquistar estes benefícios ao utilizar a gestão tributária de forma 

estratégica. Dentre os principais segmentos estão: agroindústria (alimentos, 

açúcar, álcool, couro, calçados, carne e derivados) e o setor de máquinas e 

equipamentos. 

Considerada a melhor cidade do Estado de São Paulo e a segunda no país 

entre as melhores para se viver segundo a Firjan (Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro) baseando-se em geração de renda, saúde, 

educação e emprego, São José do Rio Preto atingiu 5,3% de crescimento no 

PIB em 2018, chegando a R$ 15,7 bilhões. “A região possui muito potencial a 

ser explorado e é um celeiro de oportunidades para o uso de benefícios 

fiscais”, afirma o vice-presidente da Becomex, Paulo Paiva.  

A Becomex está ampliando sua atuação no interior do Estado de São Paulo, 

com foco em São José do Rio Preto e região em conjunto com a Award - 

empresa de auditoria e consultoria tributária com bagagem trazida de 

segmentos como sucroalcooleiro, agribusiness, varejo, indústria, serviços e 

transportes. O objetivo é auxiliar as empresas a utilizarem integralmente os 

benefícios fiscais concedidos pelo governo por meio de uma gestão tributária 

mais estratégica. De acordo com estudo da Becomex, 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 e muitas empresas não sabem o potencial que 

poderiam economizar com o pagamento de impostos e tributos. “Com mais 

esforços no interior do estado, podemos ajudar a impulsionar ainda mais a 

economia local e fomentar o crescimento da região”, explica Paiva. “As 



diversas legislações e as inúmeras regras exigem muito gasto e tempo das 

empresas para atender a todas as obrigações fiscais, e a avaliação estratégica 

dos benefícios fica em segundo plano na maioria dos casos, o que tem grande 

influência no aumento do custo tributário e no fluxo de caixa”, conclui. Segundo 

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, são 30 novas regras 

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

 

Presente em 10 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, 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 em 2018. A empresa atua com consultoria estratégica 

tributária e tecnologia exclusiva – incluindo inteligência artificial e big data – 

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%. Com mais de 900 clientes de mais de 40 

segmentos, a Becomex atende empresas como: Minerva, Bunge, Tereos, 

Seara, Cobb-Vantress, Fachini, entre outros.  

 

Sobre a Becomex  
 
A BECOMEX é uma empresa de consultoria e tecnologia 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  
 
 
Informações à imprensa – Becomex: 
PitchCom Comunicação  
Andrea Cipriano | (11) 99151-2328 - andrea.cipriano@pitchcom.com.br 
Isadora Leone | (11) 98445-3985 - isadora.leone@pitchcom.com.br 
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