Quem Somos

Formada por profissionais com larga experiência no segmento
fiscal e tecnologia da informação, forte relacionamento e visão
estratégica, vindos de renomadas companhias do mercado de (TI,
Consultoria e Fiscal), somada agora a formação de novos
profissionais; Somos uma empresa de prestação de serviços
(processamento de dados (BPO – Business Process Outsorcing),
serviços de alto conhecimento técnico, além da oferta SaaS
“Software as a Service”); voltados a área fiscal / tributária,
tecnologia avançada e propiciando constante valor agregado aos
Clientes, nossa marca já se consagra pela qualidade,
diferenciação e aumento de produtividade. A grande maioria dos
clientes que escolheram os serviços da INTELIGENTE fidelizam
com a nossa marca.

Mais Informações
Para mais informações acesse:
penseinteligente.com.br
Para mais detalhes, entre em
contato:
contato@penseinteligente.com.br
Telefone: (11) 3532-2551

A INTELIGENTE, pertence a um grupo de duas empresas
(INTELIGENTE e a PENSE INTELIGENTE); caminhando para o
seu décimo ano de atuação no mercado nacional, trazendo desde
o início de suas atividades inovação. Foi assim quando da
introdução da NFe, SPED e agora com o e-CredAc (“Sistema
Eletrônico de Gerenciamento do Crédito Acumulado - eCredAc”) onde mais uma vez estamos em destaque à frente do
mercado, com desenvolvimento de trabalhos a empresas
multinacionais e nacionais que necessitam da recuperação de
seus créditos de ICMS. Agregam ao nosso ecossistema, os
parceiros usuários da nossa tecnologia e integradores.
A INTELIGENTE auxilia no gerenciamento do risco fiscal, na
recuperação de seus impostos, em melhores processos, na
entrega de serviços completos, beneficiando assim a empresa e
os seus colaboradores com diferenciação notável.

Principais ofertas:
● Ressarcimento de crédito de ICMS - SP, e-CredAc, e-CredRural;
● Ressarcimento de crédito na substituição tributária em SP - CAT 42/2018;
● Regimes Especiais;
● Ressarcimento de crédito de tributos federais;
● Cadastros de clientes e fornecedores.

Atuando com empresas dos mais diversos segmentos de mercado, diferentes ERPs
e sistemas fiscais, nas mais diversas regiões do Brasil, a INTELIGENTE conta com
inúmeras referências na prestação de serviços e sistemas, em companhias de
médio e grande porte. Seu contínuo investimento tecnológico, aprimoramento
constante em seu modelo de gestão, garantiram a INTELIGENTE aumento
consistente em seu faturamento e lucratividade, além do seu valor de mercado.

Diferencias:
● Inovação e processo continuado de melhoria;
● Aprimoramento continuado dos colaboradores;
● Estratégia com execução eficaz;
● Tratamento individualizado e respeito aos nossos clientes. Gostamos do que fazemos;
● Tecnologia nos serviços somada a profissionais detentores de real conhecimento;
● Flexibilidade na precificação e nos modelos de serviços ofertados;
● Agilidade nas propostas e na entrega do contratado;
● Empresa ética e socialmente responsável.
Missão
Diferenciação pela qualidade, atitude e inovação continuada. Entregar a maior
proposta de valor ao nosso ecossistema de negócios.
Visão
Constituir um grupo de empresas sinérgicas em suas atividades e reconhecida
por sua excelência em tecnologias e serviços especializados, voltadas para a
atividade fiscal e gestão empresarial, procurando conhecer e entender
continuamente as necessidades do cliente e entregando resultados com
significativo valor, sempre com a menor interferência e menor dependência
possível dos processos internos e tempo das organizações. Fidelizar não só

pela qualidade, mas pelo alto valor agregado.

Valores
Sabemos que a soma das nossas competências individuais, agregada as
empresas que compõem o nosso ecossistema de negócios, mais a estratégia e
“atitude do fazer acontecer”, perseverança, foco determinado em nossos
objetivos, administração e busca pela inovação e gerenciamento de riscos, nos
dão a garantia do sucesso pleno a tudo aquilo pelo qual lutamos.
A INTELIGENTE preocupa-se em zelar pelo progresso social e a coletividade
com medidas efetivas de envolvimento de seus diretores e colaboradores para
uma sociedade sempre melhor. Gostamos do que fazemos e nosso trabalho e
resultados, nos fazem pessoas mais felizes.

INTELIGENTE e FIESP / CIESP
www.fiesp.com.br
Como membro associado e atuante junto a Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo FIESP / CIESP, a INTELIGENTE busca também nesta
importante entidade a sintonia com as melhores práticas além da atuação
interativa, levando para dentro da organização conhecimento técnico,
financeiro, qualidade, informações corporativas e política, permitindo com que
a empresa esteja cada vez mais inserida no universo corporativo moderno e
globalizado, aprimorando a sua Gestão Corporativa e assim beneficiando aos
seus clientes, colaboradores, acionistas e a sociedade.
A atual estrutura da FIESP reflete o pensamento estratégico e o tratamento
homogêneo que a entidade confere às várias cadeias produtivas e aos
sindicatos, independentemente do porte das empresas ou do segmento a que
pertencem.

INTELIGENTE – GRENDACC

www.grendacc.org.br/

A INTELIGENTE apoia o (Grupo em Defesa da Criança com
Câncer) GRENDACC. A entidade foi criada em 1995 e atende
gratuitamente crianças com câncer e também portadoras de
deficiências hematológicas crônicas. O serviço é voltado para
crianças e adolescentes entre zero e dezenove anos de idade.

•
•
•
•
•
•

Declaração de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 4.862 de 24/09/96);
Declaração de Utilidade Pública Estadual (Lei nº 10.417 de 24/11/99);
Declaração de Utilidade Pública Federal (Decreto de 19/01/99, DOU
20/01/99, proc. MJ nº 19.457/98-22);
Está também entre as 400 maiores entidades beneficentes do Brasil, eleitas
pela Kanitz & Associados, para compor o “Guia da Filantropia”;
Certificado de Entidade Beneficentes de Assistência Social em Saúde –
“CEBAS – Resolução Municipal nº 482 de 19 de agosto de 2011, processo nº
25000.23468/2010-83.
Certificado de Registro nº 11995011 e de Inscrição de Programas de
Atendimento junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Jundiaí (CMDC).
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