
 

 

 

Becomex auxilia empresas de Curitiba e região a 

obter mais de R$ 150 milhões em benefícios 

fiscais 

A companhia também amplia a filial na região para oferecer mais 

agilidade nos serviços e mais proximidade com seus clientes 

 

São Paulo, 21 de outubro de 2019 – A Becomex, empresa de consultoria e 

tecnologia especializada na área tributária, fiscal e aduaneira, auxilia empresas 

de Curitiba e região a conquistar mais de R$ 150 milhões em benefícios fiscais 

e mais de R$ 90 milhões em recuperação de impostos. Em todo país foram 

mais de R$ 1 bilhão em benefícios fiscais e mais de R$ 600 milhões em 

recuperação de impostos obtidos com os serviços especializados Becomex 

para seus clientes. 

 

Entretanto, um estudo realizado pela Becomex aponta que mais de 50% das 

empresas exportadoras no Brasil pagam mais impostos do que deveriam. 

Essas empresas não sabem o potencial que poderiam economizar com o 

pagamento de impostos e, por isso, não aproveitam completamente os 

benefícios fiscais e aduaneiros proporcionados pelo governo. 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. 

 

Curitiba e região não foge a esta regra. Embora apresente notável crescimento. 

De acordo com estudo do IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social) divulgado neste ano, somente a cidade de Curitiba obteve 

mais de R$ 2,4 bilhões de receita tributária em 2017. O Paraná é o 5º estado 

que mais exporta no Brasil, segundo tabela divulgada pelo MDIC (Ministério da 

Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços), totalizando mais de US$ 

20 bilhões nas exportações em 2018, superando o ano anterior, com mais de 

US$ 18,07 bilhões. 



 

Com o olhar atento às oportunidades e os resultados que beneficiaram os mais 

de 120 clientes na região, incluindo as maiores empresas do setor automotivo, 

por exemplo, a Becomex também amplia a sua atuação local, quadruplicando a 

filial que projeta a abertura de mais 50 vagas nos próximos meses.  

 

“O Paraná é um estado em constante expansão e queremos auxiliar ainda mais 

as empresas locais a reduzirem seus custos tributários e otimizarem seu fluxo 

de caixa de forma integral e estratégica. Há muito o que ser explorado neste 

sentido na região”, afirma o gerente regional de operações da filial Becomex no 

Paraná, Marcio Vieira. “As diferentes legislações e a grande quantidade de 

regras exige muito gasto e tempo das empresas para atender a todas as 

obrigações, e a avaliação estratégica dos benefícios fica em segundo plano na 

maioria das vezes. Isso tem uma forte influência no fluxo de caixa e pode 

custar a sobrevivência dessas empresas”, explica. 

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

Federal e atende mais de 40 segmentos, com mais de 900 clientes. Em 

Curitiba, a empresa atende 90% do setor automotivo, além do setor alimentício, 

bens de consumo, óleo e gás, agronegócio, e máquinas e equipamentos. As 

empresas atendidas foram beneficiadas com redução de custos, mais 

compliance e maior fluxo de caixa. “Além da expertise de mais de 10 anos de 

atuação, os resultados são frutos da proximidade com nossos clientes, do 

amplo conhecimento das características locais e das ofertas direcionadas aos 

principais setores da região – ações que vamos reforçar ainda mais nos 

próximos meses”, explica Vieira. 

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%.  

 

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  

http://www.becomex.com.br/
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