
 

 

 

Empresas do Rio Grande do Sul podem reduzir 

carga tributária em mais de R$ 100 milhões 

 

De acordo com dados da Becomex, a integração dos regimes 

especiais pode reduzir custos e aumentar a competitividade das 

empresas da região 

 

São Paulo, xx de fevereiro de 2020 – Um levantamento da Becomex, empresa 

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

aponta que as empresas do estado do Rio Grande do Sul podem reduzir a carga 

tributária em mais de R$ 100 milhões utilizando os regimes especiais de forma 

integrada.  Os benefícios vão desde a redução de custo tributário na importação, 

suspensão de tributos nas aquisições de mercado interno, benefício de caixa 

com a postergação do momento de pagamento dos tributos, monetização de 

créditos tributários acumulados, aproximação do momento de recolhimento de 

tributos com o faturamento, dentre outros.  

 

Em todo país, a empresa já conquistou mais de R$ 1 bilhão em benefícios fiscais 

e mais de R$ 600 milhões em recuperação de impostos obtidos para seus 

clientes. 

 

O Rio Grande do Sul ocupa a 4ª posição entre os estados brasileiros 

exportadores, de acordo com dados divulgados pelo MDIC – Ministério da 

Economia (Indústria, Comércio Exterior e Serviços). De janeiro a novembro, o 

estado exportou US$ 16,98 bilhões.  

 
“Nosso objetivo é trazer receita, reduzindo os custos dos nossos clientes por 

meio de uma metodologia que combina regimes aduaneiros e gestão tributária 

integrada com tecnologia sob medida para cada perfil de negócio. Além disso, 

estendemos esse ‘olhar’ minucioso buscando oportunidades por toda a cadeia 

de fornecimento dos nossos clientes. Assim, é possível aumentar a 



competitividade da empresa e, consequentemente, dos seus fornecedores de 

forma sustentável e agregando valor estratégico aos negócios sem nunca 

descuidar do compliance”, destaca o diretor da filial Sul da Becomex, Gustavo 

Correa.   

 

Inaugurada em 2017, a filial do Rio Grande do Sul da Becomex já triplicou seu 

faturamento e responde por 12% de participação nos resultados da Becomex 

nacionalmente. Até o fechamento de 2019, a filial planeja um crescimento da 

ordem de 30%.  

 

Para 2020, a unidade atuará com novas iniciativas e serviços em razão de 

recentes alterações na legislação como RECOF-SPED e Certificado de Origem 

Digital, DUIMP e o catálogo de produtos, com o olhar atento às oportunidades e 

os resultados que beneficiam os mais de 70 clientes na região. 

 

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

e atende mais de 40 segmentos, com mais de 900 clientes. 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, e otimizando a utilização dos 

regimes especiais aduaneiros e tributários para seus clientes.  

 


