IDEIATIVA atua nas áreas de gestão jurídica, financeira, fiscal, patrimonial,
fundiária, ambiental, societária, investimentos, agronegócio, mercado de capitais.
Para que esses serviços alcancem elevados padrões de eficiência, os consultores,
auditores, contadores e advogados preocupam-se em conhecer profundamente os
negócios e os mercados de cada cliente, além da sua realidade econômica.
IDEIATIVA entende que somente com um background adequado, as empresas têm
condições de se manter e destacar em um cenário econômico extremamente
competitivo e dinâmico. Meritocracia, gestão em resultados e eficiência são nossos
pilares. Por isso há grande investimento em uma equipe multidisciplinar, formada
por profissionais altamente qualificados e especializados, que conseguem dar ao
cliente um retorno seguro e soluções sob medida para as necessidades sejam
supridas, ajudando no desenvolvimento de projetos específicos para cada
demanda, buscando ainda rentabilizar o investimento e minimizar os riscos da
empresa. Todos estes serviços são realizados com planejamento, rapidez,
eficiência. Estamos nas maiores redes internacionais.

POLÍTICA DE QUALIDADE
Ao avaliar rigorosamente os processos de gestão, organização, credibilidade e
produtividade das empresas, a certificação ISO 9001 é pautada em um grupo de
normas técnicas que regulam um modelo de gestão da qualidade para organizações em
geral. A busca do certificado de qualidade revela nossa preocupação em proporcionar
melhores serviços e atendimento de qualidade para nossos clientes. IDEIATIVA tem
esta preocupação.
Prestar serviços de consultoria com qualidade, através de soluções eficazes que
superem as expectativas dos nossos clientes, refletindo o trabalho de nossa equipe
competente e qualificada, que preza sempre pela ética profissional e pela conquista da
confiança no mercado, apoiada em uma infraestrutura adequada à melhoria contínua
dos nossos processos. Esta é a política de qualidade da IDEIATIVA.
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A IDEIATIVA sabe que para alcançar elevados padrões de eficiência,
devemos conhecer profundamente os negócios e o mercado de cada cliente,
além da sua realidade econômica. É feita a análise, pormenorizada das
especificidades dos problemas e negócios, e são encontradas soluções que
viabilizem a manutenção e o crescimento sustentado das empresas clientes,
seja identificando oportunidades que os ambientes corporativos e legais
oferecem, quanto buscando mitigar os riscos financeiros atinentes à
atividade empresarial, através de uma assessoria completa nas áreas
contábil, fiscal, e jurídica. Os serviços da IDEIATIVA são focados nos
resultados.
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CEP 34006-059
Fones:
(31) 3519-3930
(31) 98462-1031 (Whats-App)
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