
 
 

 

 

 

Gustavo Correa assume a filial Rio Grande do Sul 

da Becomex 

 

São Paulo, 11 de março de 2020 – Com as oportunidades fiscais e tributárias 

que superam os R$ 100 milhões para benefícios das empresas da região, 

Gustavo Correa acaba de assumir a direção da filial Rio Grande do Sul da 

Becomex, empresa de consultoria estratégica e tecnologia especializada nas 

áreas fiscal, tributária e aduaneira.  

 

Com mais de 20 nos de experiência na área tributária, é formado em Direito 

com pós-graduação em Direito Tributário e passagem por grandes empresas 

da área fiscal e aduaneira. Também contabiliza experiência internacional no 

setor, atuando por dois anos na China apoiando empresas daquele País a 

investirem no Brasil e América do Sul. 

 

“Nosso objetivo é proporcionar maior competitividade aos nossos clientes, por 

meio de uma metodologia exclusiva que integra regimes aduaneiros, gestão 

tributária e tecnologia, agregando valor estratégico aos negócios”, destaca o 

diretor da filial Sul da Becomex, Gustavo Correa.   

 

Ainda segundo o executivo, 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. 

 

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%.  

 

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, reduzindo o 

tempo de entrega das obrigações acessórias em 30%.  

 

 
Becomex | Informações para Imprensa: 
 
Pitchcom Comunicação 
www.pitchcom.com.br 
 
Isadora Leone | (11) 98445-3985 - isadora.leone@pitchcom.com.br 
   
Andrea Cipriano| (11) 99151-2328 - andrea.cipriano@pitchcom.com.br 
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