
O desafio

Como uma desenvolvedora de jogos sérvia com grandes ambições e 
almejando colocar Belgrado no mapa global da indústria de jogos, a 
Nordeus quer garantir que seus jogos – incluindo “Top Eleven”, o jogo 
online de gerenciamento de futebol de enorme sucesso – se mantenham 
atualizados e engajados com sua comunidade de técnicos virtuais em 
constante crescimento. Isto envolve fatores como a introdução de novos 
elementos ao jogo, eventos ao vivo e funcionalidades temáticas que 
conectem o jogo a competições globais de futebol, enquanto continua 
atenta às necessidades dos jogadores pelo mundo.

Apesar de ser uma desenvolvedora de games de grande sucesso, por 
ser uma pequena startup, a Nordeus tinha muito pouco conhecimento 
sobre a entrada em novos mercados globais – especialmente relacionado 
a exigências legais e fiscais. A empresa precisava da assistência de 
profissionais com profunda expertise em instalar e gerir uma empresa em 
novas jurisdições.

A solução 

A Nordeus recorreu à TMF Group para fornecer orientação 
especializada em virtualmente todos os aspectos da formação da 
empresa, compliance com obrigações locais legais e burocráticas, 
contabilidade, folha de pagamentos e contas bancárias. 

A TMF Group ajudou a Nordeus a se estabelecer em novos mercados 
com uma série de serviços de instalação. Estes incluem incorporação 
e preenchimento de documentos para escritórios de registro de 
empresas, cadastros em autoridades fiscais locais, abertura de contas 
bancárias com bancos nacionais e internacionais e configurar sistemas 
de folha de pagamento, de contabilidade e de emissão de notas fiscais.

A TMF Group também fornece serviços continuados à Nordeus em 
cada jurisdição, incluindo: disponibilização de escritório registrado e 
secretariado corporativo nomeado; suporte ao conselho; contabilidade 
e relatórios (gestão de contas e preparação de contas jurídicas anuais 
em compliance com as Normas Internacionais de Contabilidade 
– International Financial Reporting Standard – IFRS); impostos 
corporativos, preenchimento de VAT e compliance regulatório; folha de 
pagamento; e gestão de caixa.

Fundada em 2010 em Belgrado, na Sérvia, com apenas três funcionários,  
a desenvolvedora de jogos Nordeus agora emprega por volta de 180 
pessoas em mais de 20 países. Desde o lançamento em 2010, seu “Top 
Eleven” se tornou o jogo mobile de esportes de maior sucesso no mundo, 
com mais de 240 milhões de usuários cadastrados. Em junho de 2021,  
a Nordeus foi adquirida pela Take-Two Interactive Software, Inc.

Concretizando ambições globais.

A desenvolvedora de jogos sérvia Nordeus contratou a TMF Group para 
dar suporte a suas ambições de crescimento global com uma ampla 
gama de serviços de suporte corporativos para instalação e processos 
cotidianos.

Desenvolvedora de jogos sérvia tira proveito de expertise internacional.

Porta-voz da Nordeus
“A TMF Group está sempre presente para responder a todas as nossas perguntas de forma muito rápida, através 
de respostas e assistência direta. Isto nos ajuda a nos concentrar no que somos melhores: fazer vídeo games. Não 
consigo imaginar o tempo e recursos que teríamos gastado se decidíssemos fazer tudo sozinhos.”
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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/pt-br/contact-us/make-an-enquiry/

