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A INOVAÇÃO É A FERRAMENTA MAIS FORTE PARA O SUCESSO DE UMA ORGANIZAÇÃO



“O GRUPO INOVE, busca fornecer serviços contábeis de alto nível, com informação precisa e exata aos 
clientes que necessitam de atendimento diferenciado, permi�ndo-lhes não só se ajustarem às exigên-
cias do mercado, como também, a�ngirem seus obje�vos. Com elevado padrão de qualidade nas 
áreas de contabilidade, fiscal, empresarial, trabalhista, securitária, previdenciária e legalização de 
empresas, assegurando a plena sa�sfação quanto à prazos de entrega, rapidez e precisão das informa-
ções, possibilitando o cumprimento das obrigações legais e assessorando a administração das a�vida-
des empresariais de forma inovadora criando valores para os clientes, colaboradores e sócios”.

MISSÃO

HISTÓRIA
Com profissionais com mais de 20 anos de experiência em seus quadros, o Grupo Inove atua de forma 
diferenciada levando o que há de mais atual em implementos tecnológicos em suas operações com o 
cliente. Através de uma visão preven�va e proa�va e, atuando de forma nacional e internacional, tem 
"know-how" das mais variadas a�vidades empresariais públicas e privadas, abrangendo a primeira 
convênios, concessões, consórcios, prestação e assessoria em contas eleitorais, entre outras a�vida-
des e, na segunda  atendendo os regimes simples nacional, lucro presumido e lucro real. Prezando 
assim, por uma absoluta qualidade técnica, que obje�va atender às necessidades e peculiaridades 
individualizadas do empresário nos âmbitos contábil, previdenciária, empresarial, trabalhista, securi-
tário, tributário e jurídico. 



“Ser reconhecida como símbolo de é�ca e eficiência contábil de forma nacional e internacional”. Estar entre 
as grandes e conceituadas empresas do setor e, provedoras de serviços de referência no mercado, com 
emprego de alta tecnologia e, constante capacitação profissional.

VISÃO

VALORES
Hones�dade;

Qualidade; 

Sustentabilidade;

C oerência;

Eficiência;

Respeito ao profissional e, ao cliente;

E ntusiasmo;

Confiança e Sigilo;

T ransparência, É�ca Profissional e Pessoal;

S egurança, Comprome�mento e Dedicação;

P ontualidade e Assiduidade;

R espeito e Responsabilidade;

C apacitação e Educação con�nuada.
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Liderado por profissionais gabaritados 
com uma tecnologia da mais absoluta 
confiança, vez que as diversas demons-
trações contábeis possibilitam ao 
empresário uma correta análise da 
saúde financeira de sua empresa, 
visando a tomada de decisões no 
planejamento empresarial.

DEPARTAMENTO

CONTABIL

Emissão dos livros diário e razão

Assessoria contábil eleitoral

Escrituração do LALUR

Execução da contabilidade para qualquer �po de a�vidade 
econômica, inclusive para aquelas dispensadas pela 
legislação do imposto de renda
Emissão de balancetes mensais, trimestrais, semestrais ou 
anuais (conforme contrato)

Cálculo de depreciação

Preenchimento da declaração simplificada para empresas 
optantes pelo simples e ina�vas

Balanço patrimonial

Apuração de todos os impostos municipais, estaduais e 
federais, preenchimento das guias e, ou declarações
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Focado em aberturas, alterações e 
encerramentos de empresas, bem como 
no complexo sistema de obrigações 
fiscais municipais, estaduais e federal, 
além buscar o�mizar prazos visando a 
manutenção da saúde financeira do 
negócio.

DEPARTAMENTO DE

LEGALIZAÇÃO

Fusão, Cisão e Incorporação de sociedades

Abertura, encerramento, alterações e regularização de 
empresas e, sociedades

Blindagem patrimonial
Cer�dões forenses (judiciais)

Holding

Cer�dões e parcelamentos de impostos federais, estaduais 
e municipais
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A gestão de funcionários da empresa é 
de extrema relevância, pois a ela cabe 
gerenciar a folha de pagamento, férias, 
bene�cios, atestados, marcação de 
ponto e passivos trabalhistas e, u�lizar-
se de sua especialidade para desenvol-
ver implementos como acordos cole�-
vos para o melhor desenvolvimento da 
a�vidade empresarial. O setor de 
departamento pessoal e recursos 
humanos - DPRH também é encarrega-
do principalmente das questões buro-
crá�cas relacionadas aos colaborado-
res, garan�ndo a correta emissão e 
gerenciamento de documentos.

DEPARTAMENTO

PESSOAL E RH

Emissão de holerites

Cálculo de verbas rescisórias para quitação de contrato de trabalho
Registro de empregados

Emissão de folhas de pagamento (salários, pró-labore e autônomos)

Controle de férias

Manual e regulamento interno da empresa

Controle de dissídios cole�vos

Apuração de todos os encargos e, preenchimento das respec�vas guias

Preenchimento e entrega de GFIP, CAGED e RAIS
Formatação de acordos cole�vos de trabalho
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Diretamente responsável pela apura-
ção dos tributos diretos e indiretos das 
empresas, além de análise dos dados 
cadastrais dos fornecedores, auxílio na 
classificação fiscal de novos produtos 
comercializados e, entregas de obriga-
ções acessórias.

DEPARTAMENTO

FISCAL

Preenchimento e, entrega da relação de operações interestaduais
Escrituração dos livros fiscais

Preenchimento e, entrega da relação de operações com ZFM
Preenchimento e, entrega de ques�onários do IBGE

Preenchimento e, entrega de declarações do simples nacional

Apuração de todos os impostos estaduais, municipais e federais, 
preenchimentos das respec�vas guias e, ou declarações
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Especializado em gestão cole�va da 
a�vidade econômica, o departamento 
jurídico proporciona a segurança e, 
tranquilidade ao empresário na tomada de 
decisões, seja ela trabalhista, tributária e, 
ou no tocante as relações de consumo.

DEPARTAMENTO

JURíDICO

Societário - Empresarial - BNDES

Direito Tributário e Fiscal

Direito dos Animais
Direito Ambiental - Agronegócio

Direito Consumidor
Direito Securitário
Direito Imobiliário
Direito Previdenciário

Propriedade Intelectual

Polí�co - Par�dário - Eleitoral

Direito Administra�vo
Penal - Penal empresarial
Direito Cons�tucional

Direito Internacional

Direito Sindical
Direito Civil
Direito do Trabalho (individual e cole�vo)

Direito de acesso a Saúde
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Com uma corretora de seguros própria e, 
pessoal especializado, podemos oferecer 
na avaliação específica de cada caso, seja 
seguro de algum bem, planos de saúde, 
odontológicos, seguros de vida, previdên-
cia, consórcio e, financiamentos. 

DEPARTAMENTO DE

SEGUROS

Seguro Residencial - Condomínio

Seguro de Transportes (embarcador e transportador)

Seguro de Vida (individual e em grupo)

Seguro Viagem - Smartphone - Pet (plano saúde)

Seguros de Riscos Operacionais ou Nomeados

Seguro Empresarial (inclusive lucros cessantes)

Seguro de Riscos de Engenharia - Equipamentos

Previdência complementar (aposentadoria ou inves�mento)

Seguro de Responsabilidade Civil

Seguro Auto (individual e frota)

Seguro de Eventos (eventos, shows, conferências, festas, etc.)

Financiamentos

Seguro Garan�a (licitações, contratos e judicial)
Seguro Marí�mo - Aeronáu�co - Comércio exterior

Consórcio (veículos, imóveis, serviços, viagens, esté�ca e saúde)

Seguro Fiança (Aluguel)
Capitalização (Inclusive para garan�a de Aluguel)

Seguro Saúde - Planos de Saúde - Planos Odontológicos
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Com parceria com a área médica especializada na relação entre o meio de trabalho e a 
saúde dos colaboradores, atuando na prevenção e tratamento de doenças ou ainda 
ferimentos que ocorram especificamente no ambiente de trabalho. Além disso, promove 
a melhoria do estado de saúde e a qualidade de vida dos empregados, fomentando assim 
o bem-estar de toda a equipe e favorecendo a produ�vidade da empresa. Responsável 
pela solicitação e emissão dos documentos PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e, ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional.

SETOR DE MEDICINA E 
SEGURANÇA OCUPACIONAL 
OU MEDICINA DO TRABALHO 

OUTROS SERVIÇOS
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Com uma empresa de engenharia própria e, pessoal 
especializado podemos oferecer na avaliação específica 
de cada caso, a regularização dos imóveis onde há a 
atuação da a�vidade empresarial, com o ornamento 
topográfico (cartografia), apresentação de memorial 
descri�vo, regularização fundiária, CETESB, IPTU, ITR, 
desmembramentos, laudo ambiental.  

SETOR DE

ENGENHARIA

OUTROS SERVIÇOS
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SUA EMPRESA
REALIZA PLANEJAMENTO

TRIBUTÁRIO?
Seja compe��vo e evite

custos tributários
indesejáveis



 O sistema de tributos nacional é complexo e gera inúmeras dúvidas. Nessas horas, um 
empreendedor preocupado com o presente e o futuro do seu negócio, deve principalmente 
ter em sua mente que a plataforma fiscal é a ferramenta que não pode faltar em seu dia a dia 
operacional, ou seja, o respeito ao pagamento de impostos, taxas, contribuições, ou seja, 
toda a gama de tributos gerados por uma empresa.
 O planejamento tributário é uma ferramenta contábil e jurídica que auxilia esse 
empresário a pagar menos encargos fiscais e, encontrar maneiras para o�mizar a carga de 
tributos, aplicando medidas legais.
 Importante frisar que quem tenta improvisar ou enganar os órgãos fiscais sempre 
acaba em maus lençóis, já que multas e outras consequências são aplicadas, portanto ao 
realizar a elisão fiscal, reúnem-se todas as informações necessárias sobre as obrigações de 
sua ins�tuição.
 Uma assessoria contábil especializada amparada por um corpo jurídico competente 
não passa por situações problemá�cas na ro�na que devolve para uma empresa, vez que 
busca orientar o empresário a melhor forma de trabalhar com essa carga altamente concen-
trada de tributos em nosso país.
 Assim, nós da INOVE CONTABILIDADE oferecemos toda ajuda que você empresário 
precisa para realizar a sua gestão tributária. Saiba que o planejamento fiscal tem minúcias e 
conceitos que não fazem parte do senso comum, portanto encontrar o melhor regime tribu-
tário e suas limitações, a maneira de como os tributos são calculados e, a forma e, ferramen-
tas legais que possam ser u�lizadas caso a caso para amenizar a carga tributária, compete a 
profissionais habilitados, capacitados e treinados nesse conceito de inovação.

mogidascruzes@inovecontabilidade.com.br

R. Benedito de Aragão Franco, 33 - Vl. Vitória - 08730-080

(11) 94171-4800(11) 4722-6549

MOGI DAS CRUZES - SP

guararema@inovecontabilidade.com.br

R. Dr. Pedro de Toledo, 59 - Centro - 08900-000

(11) 97337-3199(11) 4693-2197

GUARAREMA - SP

salesopolis@inovecontabilidade.com.br

R. Quinze de Novembro, 638 - Centro - 08970-000

(11) 97499-5937(11) 4696-3823

SALESÓPOLIS - SP

www.inovecontabilidade.com.br oficialinovecontabilidadeoficialinovecontabilidade

O QUE É PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO?

VOCÊ JÁ PENSOU QUE PODE REDUZIR
A CARGA TRIBUTÁRIA DO SEU NEGÓCIO?

ENCONTRE EM NÓS UM INVESTIMENTO PARA O SEU NEGÓCIO 
E VENHA FAZER PARTE DESSE GRUPO DE SUCESSO.

Veja como:



Mafra & Alves
Sociedade de Advogados

OAB/SP 13.460
INOVE

CONTABILIDADE

GRUPO INOVE:

MOGI DAS CRUZES - SP

GUARAREMA - SP

SALESÓPOLIS - SP

mogidascruzes@inovecontabilidade.com.br

R. Benedito de Aragão Franco, 33 - Vl. Vitória - 08730-080

(11) 94171-4800(11) 4722-6549

guararema@inovecontabilidade.com.br

R. Dr. Pedro de Toledo, 59 - Centro - 08900-000

(11) 97337-3199(11) 4693-2197

salesopolis@inovecontabilidade.com.br

R. Quinze de Novembro, 638 - Centro - 08970-000

(11) 97499-5937(11) 4696-3823

www.inovecontabilidade.com.br

oficialinovecontabilidadeoficialinovecontabilidade
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