Maior empresa de frutos do mar dos
Estados Unidos precisava de ajuda para
operar no Brasil
Trident Seafoods associou-se à TMF Group
para serviços de back-office no Brasil
Sobre o cliente
A Trident Seafoods existe desde 1973, com operações nos Estados Unidos, China, Japão,
Europa e, agora, no Brasil. A empresa administra uma rede de barcos de pesca, unidades
de processamento primárias e secundárias e uma rede verticalmente integrada de
distribuidores de seus produtos. Vende frutos do mar congelados, enlatados, defumados e
prontos para consumo nos mercados de atacado e varejo em mais de quinze países.

Palavra do cliente
“Temos operações no mundo todo e, cada vez que entramos em um novo mercado,
costumamos nos associar a escritórios de advocacia ou a um profissional local que possa
nos ajudar.

“Temos apenas um representante
de vendas trabalhando para nós no
Brasil e ele não é profissional de
RH ou de contabilidade, por isso a
TMF Group é fundamental para nós
– eles proporcionam os serviços de
back-office de que precisamos.”
Tom Moore
Treasurer & Corporate Controller
Trident Seafoods

A TMF Group fornece os seguintes serviços
para a Trident Seafoods no Brasil:

 Contabilidade
 Compliance fiscal
 Folha de pagamento

Quando estudamos a ideia de abrir um escritório no Brasil, examinamos várias opções. Não
conhecíamos a TMF Group muito bem, mas tínhamos ouvido falar da empresa e eles nos
foram recomendados.
Pesquisamos sobre a empresa, fizemos uma entrevista, e vimos que a TMF Group poderia
ser uma boa parceira para nós, porque podia nos ajudar com a contabilidade brasileira e
também proporcionar serviços de RH, folha de pagamento e compliance fiscal, que são
processos estranhos para nós quando expandimos para outro país.”

Como a TMF Group nos ajudou
“A TMF Group oferece não só serviços básicos de contabilidade e relatórios, mas, o que
é mais importante, toda a parte de compliance fiscal e folha de pagamento; ou seja,
todos os elementos necessários ao se fazer negócios em um país estrangeiro. Não temos
conhecimento nisso, então, sem uma empresa como a TMF Group, não poderíamos operar
e estar no Brasil.
Temos apenas um representante de vendas trabalhando para nós no Brasil e ele não é
profissional de RH ou de contabilidade, por isso a TMF Group é fundamental para nós – eles
proporcionam os serviços de back-office que precisamos.”

No futuro
“Não importa para onde vamos, sempre procuramos nos associar ao melhor
prestador de serviços da região. Se quisermos expandir na América do Sul,
precisaremos do apoio que temos no Brasil, então possivelmente procuraremos a
TMF Group, porque eles estão fazendo um trabalho realmente muito bom.
“Quando nos expandirmos para outros países, verificaremos se a TMF Group cobre essas
áreas, porque estou certo de que usaremos seu conhecimento mais uma vez.”
TMF Group | Série de estudos de caso | Trident Seafoods

contact @tmf-group.com
tmf-group.com

