
 

 

 

Becomex aponta que Cascavel e região possuem 

R$ 250 milhões de oportunidades  

em benefícios fiscais 

 

Empresa aposta na região e amplia atuação no Estado do Paraná 

 

São Paulo, 15 de agosto de 2019 – A Becomex – empresa de consultoria e 

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

cidade de Cascavel e região possuem cerca de R$ 250 milhões em 

oportunidades de benefícios fiscais a serem utilizadas pelas empresas locais. 

Ainda de acordo com a avaliação, são mais de 120 empresas na região que 

podem buscar estes benefícios ao utilizar a gestão tributária de forma 

estratégica. A região tem uma estrutura muito forte com a indústria 

agroalimentar com grande influência das cooperativas. Dentre os principais 

segmentos estão: agroindústria, indústria e serviços. 

“O Paraná possui muito potencial a ser explorado com uso de benefícios 

fiscais, por isso apostamos na região Oeste do estado e também na capital 

Curitiba, onde ampliamos recentemente a nossa filial”, diz o vice-presidente da 

Becomex, Paulo Paiva.  

Com uma filial já inaugurada em Curitiba, a Becomex está ampliando sua 

atuação também no Oeste do Paraná, com foco em Cascavel e região em 

conjunto com a Funcional Consultoria - empresa de consultoria tributária com 

bagagem trazida de segmentos como agrobusiness, transporte, indústria e 

serviços. O objetivo é auxiliar as empresas a realizarem uma gestão tributária 

mais estratégica, utilizando integralmente os benefícios fiscais proporcionados 

pelo governo. Só no setor de exportações, a região Oeste atinge cerca de R$ 

1,7 bilhões. “Com mais esforços no interior do estado, podemos ajudar a 

impulsionar ainda mais a economia local e fomentar o crescimento da região”, 

afirma Paiva. 

 

Segundo análise 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 concedidos pelo governo e 

muitas delas não sabem o quanto que poderiam economizar com o pagamento 

de impostos e tributos. Além disso, 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, são 30 novas regras tributárias por dia, ou seja, mais de 

uma por hora.  

 

“As empresas gastam muitas horas para atender às diversas legislações e 

regras que envolvem as obrigações fiscais. Com isso, a avaliação mais 

estratégica sobre a utilização dos benefícios acaba não sendo prioridade. 

Porém, o uso correto dos mecanismos para reaver créditos pagos em impostos 

pode impactar nos custos finais das empresas e contribuir para o aumento do 

fluxo de caixa”, explica. 

 

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 analisar, 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: Britânia Eletrodomésticos, 

Komatsu, Ingersoll-Rand, Yessinergy do Brasil Agroindustrial do Brasil, Renault 

do Brasil, Iguaçu Celulose e Papel entre outros.  

 

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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