
Tendo trabalhado anteriormente com a TMF Group para a prestação de 
serviços de folha de pagamento na Holanda e na França, a Sage Products já 
sabia que, quando chegasse o momento de criar suas entidades europeias,  
já teria um bom parceiro para os serviços extras de que precisava.

A TMF Group foi capaz de fornecer vários serviços terceirizados de forma 
simples, tudo por meio de uma mesma fonte. A Sage Products estabeleceu 
sua base europeia no escritório da TMF Group em Genebra, Suíça. A partir 
desta base, a Sage Products se beneficia de suporte e orientação cotidianas, 
incluindo associação ao conselho, serviços jurídicos e domiciliares,  
e serviços de compliance tributário.

A Sage Products considerou inestimável ter um único ponto de contato que 
entende todos os detalhes de seu negócio, com a expertise para fazer  
o que é melhor para a empresa em cada etapa de sua trajetória de 
crescimento.

Os serviços prestados pela TMF Group à Sage Products incluem: diretoria, 
domiciliação, secretariado corporativo, contabilidade, representação fiscal 
e de VAT, folha de pagamento e articulação em vários países (França, 
Alemanha, Itália, Holanda, Suíça e Reino Unido).

A Sage Products LLC (agora parte da Stryker) é uma empresa norte 
americana de produtos médicos, e sua principal convicção é que as 
intervenções baseadas em evidências levarão a melhores resultados. 
Seus produtos e programas avançados de higiene do paciente ajudam 
as instalações de saúde a melhorar os resultados clínicos, reduzindo o 
risco de infecção hospitalar e lesões cutâneas. Ela desenvolve novos 
conceitos e produtos que atendem aos desafios do setor de saúde 
que está em constate mudança.

O desafio

Como uma empresa privada de médio porte, a Sage Products queria 
expandir seus negócios por toda a Europa sem criar uma enorme 
infraestrutura. Ela precisava de um parceiro único, que pudesse fornecer 
uma ampla gama de serviços de suporte corporativo, incluindo folha 
de pagamento, contabilidade e impostos, e serviços de secretariado 
corporativo, em várias jurisdições.

A solução 

A fornecedora de soluções médicas norte americana Sage Products está 
se beneficiando da experiência da TMF Group em uma grande variedade de 
serviços de suporte a empresas, sem a necessidade de grandes investimentos 
em infraestrutura, uma vez que expande seus negócios em toda a Europa.

Expansão simplificada
Apoio às empresas em toda a Europa,  
sem grandes investimentos em infraestrutura.
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Estudo de caso

“Desde o início, a TMF Group tem tratado a folha de pagamento de 
nossos funcionários europeus de forma impecável em todas as 
fases do processo, atendendo à legislação específica de cada país. 
Quando chegou a hora de me mudar para a Europa, a TMF Group 
também foi extremamente solícita em nos domiciliar na Suíça. As 
coisas funcionaram de forma fantástica, com a TMF Group sendo um 
provedor completo para nossa empresa, e permitindo-nos fazer as 
coisas que precisamos fazer – desenvolver os negócios rapidamente 
sem ter uma infraestrutura enorme em toda a Europa”.

Como resolvemos isso?Sobre a Sage Products LLC

• França
• Alemanha
• Itália
• Holanda
• Suíça
• Reino Unido

Jurisdições onde 
atendemos a Sage 
Products: 

Produtos de saúde • Contabilidade, 
• Secretariado 

Corporativo, 
• RH e Folha de 

Pagamento,
• Compliance Tributário

Serviços prestadosIndústria

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/
https://www.tmf-group.com/pt-br/contact-us/make-an-enquiry/
https://www.tmf-group.com/pt-br/contact-us/make-an-enquiry/

