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Conhecimento de 
regulamentações locais – apoio 
ao crescimento para fabricante de 
software na América Latina
Adobe explica importância do apoio da TMF Group para a 
consolidação de seus negócios no Brasil, Chile, Colômbia e 
México.

Sobre o cliente
Desde a sua fundação, em 1982, a Adobe vem mudando o mundo através de experiências 
digitais. As soluções criativas, de marketing e para documentos da companhia possibilitam 
a todos – desde artistas emergentes a marcas globais – dar vida às suas criações digitais, 
divulgá-las às pessoas certas, no momento certo, e alcançar os melhores resultados. A 
Adobe emprega cerca de 15 mil pessoas em 41 países.

Palavra do cliente
“Em 2006, a Adobe adquiriu a fabricante de software Macromedia, e a aquisição teve 
impacto direto em suas operações na América Latina. Diante da consolidação projetada, 
precisávamos estruturar melhor os processos contábeis, financeiros e de compliance. 
Tínhamos que alinhar processos às exigências regulatórias e leis de cada país onde 
passaríamos a operar.”

Como a TMF Group nos ajudou
“O time contábil da Adobe nos Estados Unidos conduziu uma pesquisa e ajudou a levantar 
pontos de necessidade, bem como a determinar o melhor fornecedor para ajudar a 
empresa em seus novos desafios. A TMF Group tinha conhecimento das exigências 
contábeis, financeiras e de folha de pagamento em todos os mercados nos quais 
ingressaríamos.

Contar com a TMF Group foi fundamental para que conseguíssemos nos instalar no Chile e 
Colômbia com a certeza de estar em conformidade com as exigências de cada país. O 
apoio da TMF Group nos dá a certeza de estar em dia com novas regulamentações e a 
tranquilidade para dedicar nossos recursos e esforços a questões estratégicas relacionadas 
ao negócio central da Adobe. Isso se traduz em segurança para seguir crescendo e 
expandindo os negócios na região.”

No futuro
“Contamos com a TMF Group para nos apoiar no processo de consolidação dos negócios da 
empresa na região – em especial na Colômbia e no Chile, onde a companhia está presente 
há pouco mais de cinco anos. Além disso, as regulamentações estão em constante 
evolução, e a TMF Group nos ajuda a garantir o cumprimento das regulamentações em 
nossas operações nessas localidades.” 

A TMF oferece os seguintes serviços para 
a Adobe no Brasil, Chile, Colômbia e 
México: 

 Contabilidade

 Compliance fiscal

 Folha de pagamento 

“Precisávamos contar com 
conhecimento de alto nível em 
diferentes economias. A TMF Group 
tem esse conhecimento e foi 
fundamental para que nos 
estabelecêssemos em novos 
mercados na região, cumprindo 
com complexas e variadas 
exigências locais.” 

Monika Salzburnn  
Gerente Contábil e de Folha de 
Pagamento, Adobe América Latina
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