Estudo de caso

Liberdade para priorizar
a expansão
As funções de backoffice estão em boas mãos
enquanto a equipe de gestão faz negócios na Ásia

Como resolvemos isso?

Sobre a Home Credit
A Home Credit Asia Ltd é uma subsidiária da Home Credit Group, um
provedor internacional de financiamento para o mercado consumidor
com operações em nove países. A empresa foi fundada em 1997 na
República Tcheca e é especializada em empréstimos responsáveis,
principalmente para pessoas com pouco ou nenhum histórico de
crédito. Seus mais de 120.000 funcionários atendem a mais de 120
milhões de clientes. A Home Credit Asia atua como uma holding, além
de fornecer consultoria de gestão para as empresas asiáticas do
Home Credit Group.

Jurisdição onde
atendemos a Home
Credit Asia:
Hong Kong

Indústria

Serviços prestados

Serviços financeiros

•
•
•
•
•

Contabilidade
Secretariado corporativo
Recursos humanos
Folha de pagamento
Compliance tributário

O desafio
Quando abriu pela primeira vez em Hong Kong, a Home Credit Asia tinha
apenas quatro funcionários: diretores focados no sucesso da expansão dos
negócios em vários países asiáticos. A empresa tinha um conhecimento
limitado sobre o ambiente comercial e regulatório local, e não contava
com um responsável para lidar com as operações locais, uma equipe
para gerenciar as finanças ou para supervisionar questões tributárias, de
compliance ou de pagamentos.
No entanto, a Home Credit Asia não queria que a equipe de apoio de sua
sede europeia lidasse com estas questões, já que estavam muito distantes
e não estavam totalmente cientes de todas as questões regulatórias e de
compliance relevantes para operar nos países asiáticos. Seria muito mais
fácil ter um parceiro local que soubesse o que estava fazendo – e que
pudesse fornecer uma solução completa, e de preferência de um único lugar.

A solução
Depois de conversar com vários provedores em potencial, a Home Credit
Asia escolheu a TMF Group, pois oferecia todos os serviços necessários
e tinha experiência em Hong Kong. A empresa agora conta com a TMF
Group para uma variedade de funções de backoffice, incluindo secretariado
corporativo, impostos, folha de pagamento, compliance e processamento de
pagamentos.
Com a TMF Group envolvida, a Home Credit Asia tem a certeza de que
suas funções de backoffice estão sendo cuidadas, para se concentrar na
expansão de seus negócios na Ásia. A empresa conseguiu canalizar sua
energia para abrir e desenvolver franquias na China, Índia, Indonésia, Filipinas
e Vietnã. A importância da região para os negócios do grupo está crescendo
e a empresa pretende continuar se expandindo na Ásia.

“O que eu pessoalmente aprecio é o suporte permanente e a estabilidade da equipe da TMF Group.
Meus contatos conhecem nosso negócio de dentro para fora e estão sempre disponíveis; eu sei a quem
recorrer o tempo todo. A equipe da TMF Group é incrivelmente dedicada e trabalhamos com alguns
deles de forma tão próxima que parece que eles são nossos próprios funcionários.”

Stanislav Roušar
Head of Controlling,
Home Credit Asia
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