
O desafio

Depois da venda de uma joint venture na Colômbia, a Tate & Lyle 
decidiu abrir um escritório comercial na jurisdição, e passou a 
cumprir todas as formalidades legais. A empresa rapidamente 
identificou a necessidade de um parceiro terceirizado que pudesse 
ajudá-la a configurar e executar tarefas de backoffice, como recursos 
humanos e contabilidade.

A Tate & Lyle já havia aprovado fornecedores na Colômbia, mas 
queria contratar um parceiro que pudesse atender a um número 
maior de necessidades por meio de um único relacionamento. 

A solução  

A Tate & Lyle identificou a TMF Group como o melhor fornecedor, 
graças ao seu grande conhecimento do mercado local, suas 
capacidades de suporte jurídico, grande variedade de linhas de 
serviço, preços competitivos e, talvez o mais importante, sua 
capacidade de adaptação à abordagem de atendimento ao cliente 
da empresa.

Os serviços prestados à Tate & Lyle pela TMF Group na Colômbia 
incluem RH, contabilidade, compliance tributário, consultoria de 
compliance legal, monitoramento de portfólio e relatórios para 
investidores, relatórios financeiros e serviços de consolidação, 
incluindo a preparação de relatórios financeiros sob as normas 
GAAP ou IFRS apropriadas.

A Tate & Lyle é uma fornecedora global de ingredientes e soluções para 
as indústrias de alimentos e bebidas, entre outras, com operações em 
mais de 30 locais em todo o mundo. A empresa opera por meio de duas 
divisões globais, Speciality Food Ingredients e Bulk Ingredients, apoiadas 
por suas equipes de Innovation and Commercial Development e de Global 
Operations. Por meio de unidades de produção eficientes em larga escala, 
a Tate & Lyle utiliza tecnologia inovadora para transformar matérias-primas 
em ingredientes diferenciados e de alta qualidade para seus clientes. 
Estes ingredientes adicionam sabor, textura, valores nutritivos e maior 
funcionalidade aos produtos que milhões de pessoas em todo o mundo 
usam ou consomem todos os dias.

Uma relação baseada na confiança

A gigante global de alimentos e bebidas Tate & Lyle 
recorre a TMF Group para ajudar a estabelecer e gerir suas 
operações na Colômbia.

Conhecimento, amplitude de serviços e adaptabilidade 
são a chave para o sucesso na Colômbia

Alvaro Velasco
Andean regional manager 
Tate & Lyle

Estudo de caso

“Talvez o maior benefício de trabalhar com a TMF Group seja a total confiança de que nossas funções de 
backoffice estão sendo desempenhadas de maneira harmoniosa e eficiente. Se notarmos erros de qualquer 
tipo, temos a confiança de que, ao alertarmos a TMF Group, a equipe cuidará de tudo sem que precisemos parar 
de dedicar nosso tempo às nossas operações comerciais. Agregamos valor um ao outro, conduzindo ambos a 
um crescimento potencial.”

Como resolvemos isso?Sobre a Tate & Lyle

Colômbia

Jurisdições onde 
atendemos a Tate  
& Lyle

Alimentos e bebidas

• Contabilidade
• Recursos humanos
• Folha de pagamento
• Compliance tributário

Entre em contato

Serviços prestados

Indústria

Conecte-se conosco! Interessado em saber mais?

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.linkedin.com/company/tmf-group-brazil
https://www.tmf-group.com/en/wechat/
https://twitter.com/TMFGroup

