SUPERCONTROLE.COM 10 ANOS
DEDICADOS EM INOVAÇÃO DE
GESTÃO PARA SUPERMERCADOS.
O Grupo SuperControle.com, é o único voltado exclusivamente no segmento
de Supermercados e Atacados, acredita que entre as razões para a o sucesso,
estão a austeridade na gestão, a tecnologia em inteligência artificial avançada
e a alta capacidade de resposta às demandas do mercado.

Em mais de uma década atravessou diversos períodos econômicos e políticos,
mesmo assim sempre em crescimento, vendo oportunidades durante tempos
adversos, se adaptando às condições.

Temos matriz em Campinas, filiais em Jundiaí, Ribeirão Preto, Belém do Pará
e Goiânia e representantes nas principais capitais e centros comerciais do
país.

Nossa equipe é capacitada e experiente em Revisão Tributária, RH, Soluções
em Gestão, Desenvolvimento de Softwares e Planejamento, fornecendo
treinamento e produtos para todos os níveis do seu negócio.

Reduzimos seus impostos e
garantimos mais segurança na
prestação de contas.
A inovação na contabilidade garante time de alta performance. Conseguimos
realizar todas as obrigações fiscais, o que permite a apuração dos tributos e gera
automaticamente os arquivos digitais das declarações fiscais (DIRF, DCTF, EFD
Contribuições, ECF, ECD, EFD ICMS/IPI) para entrega ao Fisco. O resultado é
agilidade na prestação de contas com o Fisco, redução de erros e multas por
atraso.
O Fisco já possui sistemas com inteligência artificial para cruzar dados
empresariais, a fim de evitar possíveis fraudes. Dessa forma é possível identificar
com precisão qualquer irregularidade cometida pelos empresários.
A SuperControle desenvolveu ContXAF, um Software com tecnologia inovadora na
área fiscal e contábil que traz modernos conceitos na gestão de empresas. Tecnologia
que permite o controle da empresa em suas mãos 24 horas por dia. Trabalha para
auxiliar o empresário a otimizar a gestão e evitar penalizações burocráticas. Por
meio da tecnologia nós conseguimos ter acesso em tempo real a todas as
transações financeiras efetuadas.
Com a comunicação de relatórios sendo automatizada, qualquer descuido ou erro
cometido pelo empresário pode ser visto e ajustado em tempo hábil. Além de
encontrar a melhor combinação que possa gerar baixos custos, podemos utilizar
a Inteligência Artificial de forma estratégica e obter grande poder de
processamento para manter a conformidade junto ao governo.
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