
O desafio

Quando a LzLabs decidiu expandir suas operações e estabelecer uma 
presença global no Canadá, ter um enorme time de gerenciamento no 
local não era uma prioridade. A empresa queria poder se concentrar 
em sua atividade principal: o desenvolvimento de software.

A companhia contatou algumas firmas de consultoria em Toronto, 
buscando uma oferta de serviço completo. Procurava um provedor 
que poderia tanto ajudar no estabelecimento de uma nova subsidiária 
no Canadá quanto encarregar-se completamente de funções de 
backoffice.

A solução 

A LzLabs escolheu a TMF Group para auxiliar em sua expansão no 
Canadá por duas razões principais. A primeira foi a capacidade de 
resposta a suas questões. A segunda foi o quão completas foram as 
respostas fornecidas, desde o início. A LzLabs ficou impressionada 
com o time de Toronto da TMF Canadá por seu conhecimento sobre 
o que precisava ser feito. Tudo o que foi preciso para dar início aos 
processos foi uma troca direta de informação e documentos.

Outro fator importante foi a presença global da TMF Group, o que 
faz dela um parceiro atrativo para os planos futuros de expansão 
da LzLabs. A empresa está planejando estabelecer uma presença 
comercial em duas outras localidades no Canadá, e a TMF Group  
já está dando suporte à LzLabs neste processo.

Os serviços fornecidos pela TMF Group para a LzLabs no Canadá 
incluem folha de pagamento, recursos humanos, contabilidade, 
secretariado corporativo, diretoria e incorporação.

A LzLabs é uma empresa de software que desenvolve soluções 
inovadoras para consumidores de produtos de computação 
para empresas, incluindo seu próprio LzLabs Software Defined 
Mainframe®. A empresa foi fundada em 2011 e sua sede  
é em Zurique, na Suíça. Tem mais de 100 funcionários.

Expansão eficaz.

Quando a empresa de software LzLabs se expandiu para o Canadá, precisava  
de um parceiro que poderia fazer mais do que simplesmente encarregar-se de funções 
básicas de backoffice. Precisava da garantia de que funções como contabilidade e folha 
de pagamento seriam feitas do jeito certo e em total compliance com as leis canadenses. 
Assim, a empresa recorreu à assistência da TMF Group. 

Se instalando no Canadá sem as despesas de gestão.

Thilo Rockmann,  
presidente e COO, LzLabs

“É mais difícil para uma empresa nova e ainda sem experiência global como a LzLabs estabelecer presença 
em um novo mercado sem nenhum suporte local. É nesse aspecto que a TMF Group foi tão útil. Eu fiquei muito 
impressionado, não apenas pela velocidade da TMF Group, a capacidade de resposta e a qualidade de trabalho, 
mas também com o profissionalismo e o suporte geral que recebemos durante todo o processo. A equipe parecia 
saber o que eu estava procurando antes mesmo que eu pedisse, e isso fez com que o processo inteiro fosse mais 
fácil e rápido. Foi um grande sucesso.”

Como resolvemos isso?Sobre a LzLabs

Canadá

Software eletrônico • Contabilidade
• Secretariado corporativo
• Recursos humanos
• Incorporação
• Folha de pagamento 

Jurisdições onde 
atendemos a LzLabs:

Serviços prestadosIndústria

Conecte-se conosco!

Estudo de Caso

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/pt-br/contact-us/make-an-enquiry/

