
A ISS é uma empresa líder em experiência no local de trabalho  
e gerenciamento de instalações, que fornece soluções de placemaking 
que contribuem para um desempenho melhor dos negócios e tornam 
a vida mais fácil, produtiva e agradável – fornecidos em alto nível por 
pessoas que se importam. Com sede em Søborg, Dinamarca, a ISS  
tem mais de 40.000 clientes em mais de 30 países.

A ISS contratou a TMF Group para atender a esta necessidade: ela tinha  
a presença global necessária para fornecer suporte consistente e confiável  
de contabilidade, backoffice e compliance em todos os países onde  
a prestação de serviços é realizada por meio de parceiros regionais e locais  
da ISS. Estes serviços incluem: serviços de secretariado corporativo, 
compliance fiscal, tesouraria, diretoria e domiciliação.

Isso permitiu que a ISS estabelecesse um centro global de excelência por 
meio da TMF Group – para o benefício de seus clientes corporativos globais  
e para a própria ISS.

O desafio

A estratégia da ISS é manter seu crescimento orgânico, expandindo para 
mercados emergentes e oferecendo serviços para atender às necessidades 
de seus clientes corporativos locais, regionais e globais.

Um ponto importante da proposta da ISS para seus clientes é atender  
às principais necessidades corporativas, como transferência de risco, 
proteção de marca, entrega flexível e integração de serviços, com foco 
crescente na entrega global de serviços de instalações consistentes  
e integrados. Periodicamente, os clientes da ISS estão presentes – e exigem 
a prestação de serviços – em mercados onde a própria ISS não possui 
presença. Nestes casos, os serviços da ISS são fornecidos por meio  
de parceiros regionais e locais.

A ISS precisava de um parceiro com presença global que pudesse simplificar 
o fornecimento de um suporte consistente e confiável de backoffice e de 
compliance nestes países que não possui presença – com o objetivo de dar 
suporte à proposta de valor de atenuar e transferir o risco de seus clientes.

A solução

O principal provedor de serviços de instalações 
atenua o risco do cliente em todo o mundo.
A ISS recorre à TMF Group para estabelecer um centro global  
de excelência para países onde não possui presença organizacional.

Estudo de caso

Como ajudamosSobre a ISS

Todas as jurisdições 
onde a ISS tem clientes, 
mas sem presença na 
Ásia-Pacífico, Europa, 
Oriente Médio, África  
e Américas

Jurisdições 
atendidas: 

Gerenciamento  
de instalações

Gestão global de entidades, 
contabilidade e impostos, 
folha de pagamento e RH

Serviços prestados:Indústria:
Søren Gammelgaard 
Compliance Manager, ISS

“A TMF Group é um parceiro global confiável que oferece suporte à nossa proposta de valor  
de atenuar o risco de nossos clientes por meio de serviços consistentes e confiáveis de 
contabilidade, backoffice e compliance em países onde a ISS não está presente no momento.”

Conecte-se conosco! Entre em contato
Interessado em  
saber mais?

https://www.linkedin.com/company/tmf-group-brazil
https://www.tmf-group.com/en/wechat/
https://twitter.com/TMFGroup
https://www.tmf-group.com/en/contact-us/make-an-enquiry/
https://www.tmf-group.com/pt-br/contact-us/make-an-enquiry/

