
A Atradius decidiu contratar a TMF Group para atender às suas necessidades 
de gestão de entidades, folha de pagamento e impostos na Índia, de 
modo que a presença e experiência da empresa em um grande número 
de jurisdições em todo o mundo foi um fator decisivo para a escolha. O 
compliance é fundamental para a seguradora: tudo o que a Atradius faz 
precisa estar em compliance com a Companies Act e os regulamentos do 
Ministry of Corporate Affairs.

Além de atender às necessidades cotidianas de folha de pagamento, 
contabilidade e impostos da Atradius, a TMF Group também ajudou a 
empresa em algumas áreas mais especializadas da gestão de entidades 
corporativas. Por exemplo, a TMF Group auxiliou no processo de mudança de 
nome da entidade da Atradius indiana de PTI Credit para Atradius India Credit 
Management Services, gerenciando o processo para garantir que ele fluísse 
sem problemas e atendesse a todas as exigências legais sem complicações. 
A TMF Group também ajudou a Atradius a adotar novas práticas corporativas 
em áreas como serviços de cobrança de dívidas.

O relacionamento profissional com a TMF Group é um processo recíproco 
que ajudou a Atradius a simplificar e adaptar procedimentos e processos 
para garantir a máxima eficiência para as partes internas e externas 
interessadas.

A Atradius é uma provedora líder mundial de serviços de seguro de 
crédito comercial, garantia e cobrança de dívidas com presença em 
todos os continentes. A empresa tem uma receita total de mais de € 2 
bilhões e tem mais de 3.650 funcionários em mais de 50 países.

A Atradius tem acesso a informações de crédito de 200 milhões de 
empresas em todo o mundo. Seus produtos de seguro de crédito, de 
bonds e cobrança ajudam a proteger empresas em todo o mundo 
contra riscos de pagamento associados à venda de produtos e 
serviços e também sobre crédito comercial.

O desafio

A Atradius Índia estava trabalhando com outro fornecedor para gerenciar 
suas necessidades de folha de pagamento e de compliance regulatório. 
No entanto, com o tempo, a assessoria deste provedor começou a 
ficar aquém das exigências da Atradius, à medida que as regras e os 
regulamentos mudaram. Os níveis de coordenação e aderência aos 
regulamentos e leis locais não eram satisfatórios – e a seguradora de 
crédito comercial não podia permitir que seus padrões tivessem falhas de 
compliance.

Além disso, a Atradius tinha vários outros problemas e procedimentos 
que desejava revisar e atualizar adotando as boas práticas mais 
atualizadas.

A empresa decidiu que era hora de contratar um provedor que pudesse 
fornecer não apenas serviços de folha de pagamento convencionais, 
mas também de auxiliá-la a permanecer em compliance com todos os 
regulamentos.

A solução

Alinhando os principais procedimentos 
e processos de compliance na Índia.
A Atradius, uma seguradora de crédito comercial, contrata a TMF 
Group para prestar serviços e consultorias estáveis e confiáveis.

Arun Soundarajan 
Country Manager, Atradius India

Estudo de caso

“Através de nossa experiência de trabalho com a TMF Group, 
estabelecemos uma parceria sólida e entendimento mútuo. Como 
parte de nossos planos de expansão, pretendemos criar escritórios 
em outras regiões da Índia, e nossa parceria com a TMF Group vai 
evoluir conosco.”
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