
O desafio

A Brocade possuía um pequeno grupo de contadores baseado em 
seu escritório na Singapura, onde operava um centro de serviços 
compartilhados de maior escala. Esta equipe era responsável pelos 
processos gerais de livro razão para a APAC, e gerenciava um grupo 
diversificado de provedores externos de serviços para folha de 
pagamento, compliance tributário e trabalho de secretariado corporativo 
na região.   

Seu maior desafio foi a falta de continuidade entre os provedores, padrões 
inconsistentes de serviço, e a dificuldade de promover mudanças. A 
empresa precisava de uma nova abordagem, então deu início à busca 
por um parceiro único que pudesse ser geograficamente e regionalmente 
diversificado.

A solução 

A Brocade identificou a TMF Group como o melhor parceiro regional em 
todos os quesitos, especialmente por seu conhecimento detalhado de 
regras locais de contabilidade, assim como de padrões internacionais 
como os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos Estados 
Unidos (Generally Accepted Accounting Practices - US GAAP) e 
Padrão Internacional de Relatórios Financeiros (International Financial 
Reporting Standard - IFRS).

A TMF Group passou a facilitar o processo de folha de pagamento 
para todos os escritórios da empresa na APAC, e fornece compliance 
tributário local – desde impostos sobre os salários até impostos diretos 
e indiretos. O departamento legal da Brocade também recorre à TMF 
Group para serviços de secretariado corporativo.

A TMF Group foi capaz de identificar uma série de melhorias de 
eficiência. Implementou, por exemplo, formas de modificar sistemas 
eletrônicos para resolver problemas que anteriormente precisavam ser 
resolvidos de forma manual.

A consolidação impulsiona o compliance.

A Brocade, uma empresa americana de tecnologia especializada em produtos 
de rede de armazenamento, agora subsidiária da Broadcom Inc., trabalhou em 
conjunto com a TMF Group para consolidar seus serviços externos de folha 
de pagamento, contabilidade e impostos na região Ásia-Pacífico (APAC) – 
aumentando a eficiência e melhorando o compliance tributário.

Um parceiro único para serviços de folha de 
pagamento, contabilidade e impostos aumenta a 
eficiência e minimiza os riscos.

John Bock
Responsável pela Ásia Pacífico e Japão, 
sistemas de comunicação da Brocade

“A TMF Group está presente em todos os países em que operamos no momento ou nos que planejamos operar. 
A partir dessa perspectiva, eu sabia que seria possível alinhar objetivos comerciais e gerenciar o processo de 
mudança dos provedores de serviços atualmente incumbidos. A empresa encontrou maneiras de melhorar 
nossos processos atuais. Não foi necessariamente mais barato, mas foi mais rápido e eficiente, com uma 
margem mínima de erros.”

Como resolvemos isso?
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Conecte-se conosco!

Entre em contato

Interessado em saber mais?
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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/

