Estudo de Caso

Facilitando o caminho do crescimento
Entregando a gestão corporativa e a documentação
para especialistas na expansão Asiática
A Paul Mueller Company, fabricante global de equipamento
de processamento, recorreu à TMF Group para suporte local
especializado durante sua expansão para o Sudeste Asiático.

Como resolvemos isso?

Sobre a Mueller
A Paul Mueller Company é sediada em Springfield, Missouri, EUA, e possui
operações de produção e vendas em Groenlo, na Holanda, com operações
adicionais de produção e vendas em Iowa, EUA, e no Vietnã. Desde 1940, os
funcionários da Paul Mueller Company vêm desenvolvendo equipamentos
de processamento inovadores para fazendas de laticínio, e uma ampla
variedade de outras aplicações em indústrias de alimentos, bebidas,
medicamentos e produtos químicos. Sua rede autorizada de distribuição
global é constituída de parceiros em mais de 50 jurisdições no mundo todo.
Com mais de 1.000 funcionários pelo mundo, a Mueller é dedicada a servir
seus consumidores e levar a eles a qualidade ideal para seus negócios.

Serviços prestados
•
•
•
•
•

Contabilidade
Secretariado corporativo
Recursos humanos
Folha de pagamento
Compliance tributário

Indústria

O desafio

A solução

Em 2013, a Mueller Asia abriu as portas no Vietnã, estabelecendo seu
primeiro ponto de coleta na jurisdição. O modelo de negócios da Mueller
para a indústria de laticínios, no Vietnã e em outras jurisdições, é o de
construir pontos de coleta de leite, arrendá-los para uma empresa de
laticínios e vender coolers de leite por meio de distribuidores locais.

A Mueller Asia recorreu à TMF Group para suprir todas as suas
demandas de contabilidade e impostos, secretariado corporativo, RH
e folha de pagamento no Vietnã. A empresa visava replicar o excelente
nível de suporte administrativo que recebeu da TMF Group na Holanda.

A Mueller Asia fez uma parceria com um fabricante local para os
coolers de leite e usa os distribuidores para instalação e manutenção
do equipamento. A empresa almeja continuar adicionando pontos de
coleta de leite no Vietnã e expandir suas vendas para outras jurisdições
asiáticas, partindo de sua base vietnamita.

A TMF Group cuidou da estrutura administrativa e da folha de
pagamento da Mueller Asia, padronizando seus relatórios mensais de
gestão, para que a empresa pudesse implementar mudanças e lançar
informações em seus sistemas de notificação coletiva facilmente. A
TMF Group também ajudou a Mueller a transferir seus pontos de coleta
– seus ativos de investimento – para a sede da empresa no Vietnã.

Tais arranjos demonstraram que a Mueller Asia precisava de um excelente
suporte administrativo no Vietnã, para garantir que seus processos de
contabilidade, impostos e secretariado corporativo fossem eficientes e
estivessem em compliance.

Manufatureira

“Nós queremos continuar expandindo nossos negócios com nossos parceiros vietnamitas, então precisamos de
um bom parceiro local como a TMF Group para lidar com toda a nossa administração e papelada na jurisdição.”

Jan Willem Prins
Concern Controller
Mueller Asia Company Limited

Jurisdições onde
atendemos a Mueller:

Conecte-se conosco!

Interessado em saber mais?

Vietnã

Entre em contato

