
 
 

 

 

 

Emerson Amorim é o novo contratado da 

Becomex para atender ao setor de Óleo & Gás no 

RJ 

 
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020 – Com as oportunidades que estão 

apontando no mercado de Óleo & Gás, especialmente no Rio de Janeiro, a  

Becomex, empresa de consultoria estratégica e tecnologia especializada nas 

áreas fiscal, tributária e aduaneira – acaba de anunciar a contratação de 

Emerson Amorim como gestor de vendas, especializado em regimes especiais, 

para a filial carioca da empresa.  

 

Analista de sistemas e pós-graduado em gestão empresarial com ênfase em 

logística pela FGV, atua há mais de 15 anos como especialista em vendas 

consultivas, com passagem por empresas grandes empresas do setor. 

 

Experiente na área de Óleo & Gás, o executivo vai focar sua atuação em 

maximizar as oportunidades tributárias para os clientes do setor. De acordo com 

um levantamento da Becomex, a gestão integrada de regimes tributários que 

associa o Repetro-Industrialização com os demais regimes especiais, como 

Drawback, Recof-Sped, Reintegra, entre outros, pode gerar a redução de cerca 

de 40% nos custos das empresas deste segmento. 

 

“Nossa proposta é melhorar a performance e reduzir os custos tributários das 

indústrias de Óleo e Gás e suas cadeias produtivas no estado do Rio de Janeiro, 

fomentando o crescimento e a expansão deste segmento para atender às 

operações de Upstream e Downstream, garantindo o compliance e obtendo 

maior lucratividade. Para isso, vamos propor a melhor utilização dos regimes 

especiais disponíveis para esse setor, por meio de tecnologia e metodologia de 



 
 

gestão exclusivas da Becomex, que vão potencializar o desempenho dos nossos 

clientes”, destaca Emerson Amorim. 

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

e atende mais de 40 segmentos, com mais de 900 clientes. No Rio de Janeiro, 

atende 50% das empresas do setor de Óleo e Gás, entre elas: GE Oil&Gas, 

Technip FMC, NOV, ExxonMobil, Shell, Weatherford, PetroRio, Schlumberger 

entre outras, além dos setores automotivo, alimentício, bens de consumo, óleo 

e gás, agronegócio, e máquinas e equipamentos.  

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

da competitividade nos negócios. Site: https://www.becomex.com.br  

 

Becomex | Informações para Imprensa:  

 

Pitchcom Comunicação  

Isadora Leone | (11) 98445-3985 - isadora.leone@pitchcom.com.br  

Andrea Cipriano | (11) 99151-2328 - andrea.cipriano@pitchcom.com.br  
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