Com novo CEO, Becomex anuncia aliança com
Deloitte para atender empresas inicialmente no
regime especial RECOF-SPED
•

A aliança permite a sinergia entre o conhecimento especializado da
Deloitte na área tributária com a tecnologia e metodologia da Becomex

•

O novo CEO da Becomex, Marcos Bregantim, estará à frente da
gestão da aliança com objetivo de proporcionar eficácia e mais
competitividade às empresas brasileiras a partir da utilização de
regimes especiais, começando pelo RECOF-SPED

•

Além disso, o executivo também terá a missão de estruturar o plano
de crescimento da Becomex, que planeja triplicar seu faturamento nos
próximos cinco anos, saltando de R$ 100 milhões para R$ 300 milhões
ao ano

São Paulo, 12 de maio de 2020 – Ao mesmo tempo em que apresenta seu
recém-contratado para o cargo de CEO, Marcos Bregantim, a Becomex empresa de consultoria estratégica e tecnologia especializada nas áreas
tributária e aduaneira – acaba de anunciar uma aliança estratégica com a
Deloitte, maior organização de serviços profissionais do mundo - para juntas
atenderem a uma demanda de cerca de 2.000 empresas em todo o país, na
gestão do regime RECOF-SPED (Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração
Digital).

O novo CEO chega com a missão de estruturar o plano de crescimento da
Becomex, que planeja triplicar seu faturamento nos próximos cinco anos,
saltando dos R$ 100 milhões* (previsão 2020) para R$ 300 milhões, além de
iniciar a parceria com a Deloitte para o RECOF-SPED. Este regime permite às
empresas elegíveis importar ou adquirir no mercado interno itens para sua

produção, pagando impostos apenas sobre o que foi comercializado no mercado
interno e ficando isentas desses impostos na exportação. Isso reduz de forma
significativa os custos logísticos e de estoque. Além disso, aumenta o fluxo de
caixa, e ainda proporciona a isenção dos impostos federais, nacionais e ICMS em alguns casos.

De acordo com levantamentos da Becomex, mais de 1.200 empresas
exportadoras e importadoras do Brasil podem obter cerca de US$ 300 milhões
com a utilização do regime RECOF-SPED provenientes de acúmulo de impostos,
fluxo de caixa, isenção de impostos e outros itens que impactam o custo final.
“Essa aliança estratégica tem como objetivo oferecer os melhores serviços em
regimes especiais do Brasil, unindo a metodologia e a expertise da Becomex que combina conhecimento tributário, aduaneiro e tecnologia - com a experiência
e presença de mercado da Deloitte, para tornar empresas brasileiras ainda mais
eficazes e competitivas”, destaca o CEO da Becomex, Marcos Bregantim.
“Estamos certos de que essa aliança vai oferecer aos nossos clientes o melhor
aproveitamento possível das oportunidades hoje existentes em regimes
aduaneiros especiais, com a perspectiva de redução dos custos tributários e do
aumento da competitividade”, avalia João Maurício Gumiero, sócio-líder de
Consultoria Tributária da Deloitte.

Becomex em números:
Mais de 1.000 clientes
Mais de 40 segmentos atendidos
Mais de R$ 7 bilhões em redução de custos entre seus clientes nos últimos 5 anos
Mais de R$ 80 milhões no faturamento de 2019 (30% de crescimento sobre 2018);
35% de crescimento do faturamento planejado para 2020 (entre R$ 110 milhões e R$
120 milhões)
Presente em 9 estados brasileiros, além do Distrito Federal

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: https://www.becomex.com.br

Sobre a Deloitte
A Deloitte é líder em serviços de Auditoria, Consultoria Empresarial, Assessoria
Financeira,

Gestão

de

Riscos, Consultoria Tributária e

serviços

relacionados.

Completando 175 anos de história em 2020, é hoje a maior organização de serviços
profissionais do mundo – são 312.000 profissionais em 150 países trabalhando na
entrega desses serviços, com o propósito de gerar impactos que realmente importam
para os clientes e a sociedade. No Brasil, onde está presente desde 1911, a Deloitte
conta hoje com cerca de 5.500 profissionais atuando a partir de 12 escritórios, com todas
as frentes de negócios da rede internacional.
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