
 

 

 

 

Becomex Lab aumenta 46% do quadro de 

funcionários com aposta em cultura colaborativa 

e inovação  

Empresa preencheu 100% das vagas e se tornou uma das 

referências para profissionais como empregadora em tecnologia 

 

São Paulo, 26 de julho de 2019 – A Becomex - empresa de consultoria e 

tecnologia especializada na área tributária, fiscal e aduaneira – elevou em 46% 

o seu quadro de funcionários na Becomex Lab – divisão de negócios focada na 

formação e desenvolvimento de profissionais de TI altamente capacitados, 

cultura humana, inovadora e integrada, e na geração de novas tecnologias. Com 

100% das vagas abertas nos primeiros 6 meses de vida preenchidas, a empresa 

se tornou referência para os profissionais em Joinville como empregadora em 

tecnologia devido à sua aposta em cultura colaborativa e inovação. 

 

Inaugurada em 2019, a Becomex Lab está situada em Joinville (SC) e Campinas 

(SP) e já conta com mais de 80 profissionais na área de desenvolvimento. 

Segundo o vice-presidente de produtos da Becomex, Rogério Borili, “havia certa 

dificuldade de contratar desenvolvedores, pois ambas cidades possuem muitas 

startups e empresas conhecidas por sua cultura inovadora e gestão integrada, 

enquanto a Becomex era mais conhecida por ser uma empresa tradicional de 

consultoria tributária. Precisávamos mostrar que oferecemos o que os 

profissionais estão buscando”, explica.  

 

Com a necessidade de contratar novos talentos para a Becomex Lab, a empresa 

adotou uma série de iniciativas, começando com uma pesquisa para 

compreender mais profundamente o que faz as pessoas felizes no ambiente de 

trabalho, quem elas são e o que elas podem e desejam compartilhar com os 

colegas. Entre os resultados, estão: aprendizado, possibilidades de crescimento, 

realizar sonhos e garantir sua autenticidade. “Estes fatores fazem com que 

profissionais tenham orgulho de trabalhar na empresa e, por isso, estejam mais 



engajados em solucionar desafios e apresentar melhores resultados”, explica 

Borili. 

 

A Becomex Lab também criou um comitê de funcionários que passaram a atuar 

como interlocutores entre equipes e gerência para facilitar a comunicação, trazer 

novas ideias e atingir mais objetivos. Além disso, passou a contar com diversas 

atividades, tais como o Lunch and Learn, que consiste em pequenas palestras 

de aproximadamente 1h30 sobre os mais variados assuntos como machine 

learning, metodologias ágeis etc. As apresentações são realizadas e 

organizadas pelos próprios colaboradores, bem como a escolha dos temas e os 

encontros acontecem durante o almoço e a empresa fornece alimentação aos 

participantes. Atividades de integração como o Dia da Toalha, Dia do Star Wars, 

entre outras, também acontecem periodicamente. “A proposta não é apenas 

descontrair, mas que as pessoas possam se conhecer mais e fortalecer seus 

laços. Os colaboradores têm a oportunidade de cocriar e dividir conhecimentos 

durante estas iniciativas e também no dia a dia de trabalho. Embora seja um 

ambiente extrovertido, há muitos desafios a serem superados, mas os resultados 

são de todos”, conta Borili. 

 
A Becomex Lab em Joinville também conta com vídeo-game e gestão visual 

alinhada aos valores que abrangem inovação, cultura humana e colaborativa e 

desenvolvimento profissional. A empresa já possui parcerias voltadas para estes 

segmentos, como universidades e o Startup Weekend, que em julho teve a 

edição Women e contou com 15 mulheres da Becomex entre as participantes. 

“A ideia é fomentar o desenvolvimento de nossos profissionais e dar liberdade 

para que eles possam adquirir e compartilhar conhecimentos e experiências, por 

isso estamos trabalhando na busca de novas parcerias”, diz Borili. 

 
O executivo também explica que após o início das atividades, conseguiu 

completar rapidamente o seu quadro de funcionários no setor de tecnologia. 

“Ficamos felizes em saber que nossos colaboradores recebem frequentemente 

mensagens de seus amigos para trabalhar na Becomex Lab. Atualmente a 

equipe desta divisão tem apenas 5 vagas abertas, mas a Becomex possui 150 

outras em diversas áreas, distribuídas em suas filiais espalhadas em 9 estados 

do país, além do Distrito Federal. Como estamos em constante expansão, é 

possível que mais postos de trabalho para a Becomex Lab sejam abertos no 

decorrer do ano”, conta. 

 

 

 



Sobre a Becomex 

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, aliado ao compliance, com o objetivo de contribuir para o aumento 

da competitividade nos negócios. Está presente em nove estados brasileiros e 

no Distrito Federal, com mais de 450 colaboradores. www.becomex.com.br 
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