Estudo de Caso

Expansão com segurança.
Experiência local garante compliance em novos mercados.
A gigante de softwares Adobe recorreu à TMF Group para garantir
o compliance entre os complexos e variados requisitos locais de
contabilidade, finanças e folha de pagamento ao estabelecer operações
em novos mercados latino-americanos.

Sobre a Adobe

Como resolvemos isso?

Desde sua fundação em 1982, a Adobe vem mudando o mundo
por meio das experiências digitais. As soluções criativas,
de marketing e documentais da empresa capacitam a todos –

O desafio

de artistas emergentes a marcas globais – a dar vida às criações

Em 2006, a Adobe adquiriu a empresa de software Macromedia,

digitais e transmiti-las à pessoa certa no momento certo para os

o que gerou impacto direto em suas operações na América Latina.

melhores resultados. A Adobe possui aproximadamente 22.000

Dada a consolidação projetada, a Adobe precisava estruturar melhor

funcionários em mais de 40 escritórios em todo o mundo.

seus processos de contabilidade, finanças e compliance, e garantir que
estivessem alinhados com os requisitos legais e regulatórias de cada país.

A solução

Jurisdições onde
atendemos a Adobe

A equipe de contabilidade da Adobe nos Estados Unidos conduziu uma

México

pesquisa para ajudar a estabelecer o suporte necessário na América Latina
e determinar o melhor provedor para ajudar a empresa com seus planos

Colômbia

de expansão. Essa pesquisa constatou que a TMF Group atendia a todos

Brasil

os requisitos contábeis, financeiros e de folha de pagamento em cada um

Chile

dos mercados em que a Adobe decidisse operar.

A TMF Group nos deu a certeza de que precisávamos
ao expandir nossas operações na América Latina.
Sabíamos que estaríamos atualizados com relação às
regulamentações em constante evolução, e teríamos a
tranquilidade de dedicar nossos recursos e esforços a
questões estratégicas relacionadas ao core business
da Adobe. Isso se traduz em segurança para continuar
crescendo e expandindo nossos negócios no Brasil,
Chile, Colômbia e México.

Monika Salzbrunn
Accounting and Payroll Manager,
Adobe Latin America

A TMF Group auxiliou a Adobe por meio do processo de consolidação
de suas operações em toda a região, dando a certeza de que a empresa
estaria totalmente alinhada com os requisitos de cada país. A experiência
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Contabilidade
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Compliance Tributário

da TMF Group foi especialmente valiosa na expansão da Adobe no Chile
e na Colômbia, onde a empresa estava presente há apenas cinco anos.

Conecte-se conosco!

Interessado em saber mais?
Entre em contato

