
 

 

Becomex cria nova unidade de negócios de 

Relações Governamentais e Diogo Wakizaka 

assume o comando 

 

A nova área vai atuar de forma diferenciada na gestão de 

ICMS, para proporcionar ainda mais agilidade e segurança 

aos processos das empresas. 

 

São Paulo, 13 de maio de 2019 – Diogo Wakizaka acaba de assumir a vice-

presidência da nova área de Relações Governamentais da Becomex, empresa 

de consultoria e tecnologia especializada na área tributária, fiscal e aduaneira.  

O executivo vai atuar na gestão diferenciada da Becomex de ICMS das 

empresas, com o foco em três principais pilares: monetização de créditos 

acumulados; concessão de regimes especiais e aproveitamento de benefícios 

fiscais, a partir da identificação e implementação de soluções e 

acompanhamento personalizado do processo desde a elaboração da estratégia, 

passando pela confecção do pleito, até a decisão final em relação à concessão 

de regime especial ou benefício fiscal ou à apropriação do crédito acumulado 

para os clientes. 

Formado em Direito pela USP, Diogo Wakizaka acumula cerca de 20 anos de 

experiência na área tributária com passagens por empresas como: Investe SP, 

onde atuou como especialista tributário e estruturou toda a área tributária da 

recém-criada agência do Governo do Estado de São Paulo; GE (General 

Electric) na função de gerente tributário sênior, com foco em Relações 

Governamentais, do Corporate Tax, atendendo todas as empresas do grupo no 

Brasil.  

Nos dois últimos anos, trabalhou na PwC Brasil, nas funções de gerente sênior 

do IST e Diretor de Impostos Indiretos e Relações Governamentais. 



 “O processo de recuperação de créditos de ICMS é complexo e exige das 

empresas um trabalho completo de apuração e análise correta de todos os dados 

enviados ao governo. A metodologia desenvolvida pela Becomex une 

conhecimento com tecnologia, o que nos permite produzir soluções completas 

de gestão, com uma atuação muito mais eficiente e segura para que nossos 

clientes possam aproveitar os benefícios fiscais concedidos pelo governo da 

melhor forma. A atuação de consultoria especializada em relações 

governamentais é um diferencial estratégico para um resultado mais ágil e 

eficiente”, afirma o vice-presidente. 

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

e atende cerca de 40 segmentos, com mais de 900 clientes. Além da consultoria 

tributária estratégica, a Becomex atua com softwares exclusivos – incluindo 

inteligência artificial. Em 2018, a empresa apresentou um aumento de 35% sobre 

2017, com faturamento de R$ 70 milhões e prevê aumentar 30% em 2019. 

 

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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