
Ao invés de ter que contratar seus próprios recursos internamente, o acordo de 
terceirização da Suzlon com a TMF Group dá a ela uma maior flexibilidade para 
se manter totalmente presente tanto na Bulgária quanto na Romênia. A empresa 
já está recorrendo à TMF Group para suporte de contabilidade e secretariado 
corporativo na Itália e no Reino Unido, portanto decidiu estender a parceria para 
cobrir duas novas jurisdições.

A TMF Group agora cuida de toda as demandas de contabilidade, RH e folha de 
pagamento da Suzlon na Bulgária e Romênia, incluindo a gestão de notas fiscais 
de vendas e compras, o preparo de relatórios de despesas e a administração de 
extratos bancários para contabilidade mensal. A TMF Group também auxilia a 
Suzlon fazendo acordos locais e com a contratação de recursos para projetos 
especiais.

Adicionalmente, a TMF Group ajuda a Suzlon com relatórios fiscais, declarações 
de impostos e com os relatórios administrativos mensais da empresa. Modelos 
de relatórios preparados pela TMF Group foram encaminhados a todas as 
subsidiárias da Suzlon, e a empresa ainda está usando os acordos que foram 
originalmente executados na Romênia e Bulgária.

O Grupo Suzlon é um dos maiores provedores de soluções para energia 
renovável do mundo, operando em 18 jurisdições na Ásia, Austrália, Europa, 
África e nas Américas. Sediada na Suzlon One Earth em Pune, na Índia, a 
empresa tem mais de 18,9 GW de capacidade de energia eólica acumulada 
em suas instalações pelo mundo, por volta de 5.450 funcionários e 
instalações de P&D na Dinamarca, Alemanha, Índia e Holanda.

O desafio

Quando a Suzlon começou a operar na Bulgária e na Romênia, precisava de 
um parceiro com o conhecimento da legislação local que garantisse que ela 
estaria apta a fazer negócios de forma eficiente e em compliance, em ambas 
as jurisdições. A empresa precisava de ajuda para se estabelecer nestes dois 
mercados, mas não via necessidade em contratar profissionais internamente. 

A Suzlon precisava de alguém para cuidar da contabilidade geral, administrar 
a folha de pagamento, submeter os relatórios necessários às autoridades 
locais e executar acordos locais de serviço e manutenção. A empresa também 
precisava de um parceiro que pudesse cuidar dos relatórios legais, tributação e 
registros locais, incluindo o certificado de domicílio fiscal. 

A solução

A provedora de soluções para energia eólica Suzlon recorreu  
à expertise em compliance local da TMF Group quando iniciou novas 
operações na Bulgária e na Romênia.

Cuidando dos detalhes
Expertise em compliance local inestimável à 
expansão europeia

Thomas Bregenov 
Operation, Maintenance and Service Controller, 
Suzlon

Estudo de caso

“A TMF Group faz um ótimo trabalho cuidando dos detalhes de uma 
ampla variedade de serviços. Nos sentimos confortáveis por todas 
as nossas exigências de compliance estarem sendo cumpridas, por 
estarmos sempre recebendo informações precisas, e por termos 
acesso a uma orientação especializada sempre que temos qualquer 
dúvida.”

Como resolvemos isso?Sobre a Suzlon

• Bulgária
• Itália
• Romênia
• Reino Unido

Jurisdições onde 
atendemos a Suzlon: 

Energia • Contabilidade
• Secretariado corporativo
• RH
• Folha de pagamento

Serviços prestadosIndústria

Conecte-se conosco! Entre em contato
Interessado  
em saber mais?

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/
https://www.tmf-group.com/pt-br/contact-us/make-an-enquiry/
https://www.tmf-group.com/pt-br/contact-us/make-an-enquiry/

