
O desafio

Embora o escritório da Würth Group no Taiwan esteja operando há 
mais de 25 anos, há alguns anos a empresa identificou uma nova 
oportunidade comercial na jurisdição e decidiu estabelecer uma 
nova entidade focada exclusivamente em compras e controle de 
qualidade.

O conselho interno da Würth na Alemanha não estava familiarizado 
com os procedimentos de incorporação de entidades taiwanesas, 
legislação de folha de pagamento, compliance tributário, e 
regulamentações contábeis ou operacionais. A empresa precisava 
de um parceiro que pudesse ajudar a estabelecer a entidade legal e 
mantê-la em compliance com a legislação e os requisitos legais da 
jurisdição que estão em constante mudança. A TMF Group tinha o 
conhecimento local e a vasta experiência de que a Würth precisava.

A solução  

A Würth Group se beneficia da parceria de “balcão único” (“one-
stop shop”, em inglês) que tem com a TMF Group. Em vez de 
procurar vários provedores de serviços, ela só precisa envolver um 
parceiro para serviços de contabilidade, compliance tributário e 
processamento de folha de pagamento no Taiwan. A TMF Group 
ajuda a empresa a lidar com todos os pagamentos e requisitos 
legais necessários – tais como declaração de impostos, seguro de 
desemprego e pagamentos previdenciários – e consolidar tudo em 
uma única fatura.

A Würth Group tem muito orgulho da qualidade de seus produtos; 
a garantia de qualidade é a base dos valores centrais da marca. 
Trabalhar com a TMF Group alivia a empresa do incômodo das 
funções de backoffice, liberando recursos para que possa se 
concentrar no desenvolvimento de uma cadeia logística no Taiwan 
que atenda aos mais altos padrões de qualidade.

A Würth Group é líder mundial no comércio de materiais de montagem 
e fixação. Composta por mais de 400 empresas em mais de 80 
jurisdições, tem mais de 80.000 funcionários. Como prova do 
compromisso da Würth com a qualidade, mais de 50.000 de seus 
produtos são atestadas com a certificação de Sistema de Gestão de 
Qualidade ISO 9001 e a certificação de Gestão Ambiental ISO 14001.

Liberdade para focar na qualidade.

A principal produtora de materiais de montagem e fixação Würth Group 
precisava de ajuda para criar uma nova entidade e gerenciar as funções 
de backoffice cotidianas no Taiwan. A TMF Group tinha o conhecimento 
local e a experiência necessárias para permitir que a Würth se 
concentrasse em seu principal negócio. 

Aliviando a carga de backoffice no Taiwan com tranquilidade.

Andreas Dierolf
Head of product management
Managing Director of Adolf Würth GmbH  
& Co. KG da filial de Taiwan

Estudo de Caso

“O apoio que recebemos da TMF Group é enorme e sentimos que eles querem realmente ajudar. 
Toda a equipe da TMF Group personifica uma mentalidade do “cliente em primeiro lugar”; eles são 
extremamente prestativos, flexíveis, responsivos e podem sempre contar com os melhores serviços 
dentro dos prazos, mesmo que isso signifique que eles tenham que fazer um esforço adicional. Os 
serviços são precisos, seguros e confiáveis. Isso nos dá tranquilidade.”

Como resolvemos isso?Sobre a Würth Group

Região de Taiwan

Serviço, inspeção de 
qualidade, cadeia logística, 
desenvolvimento de 
fornecedores, P&D, e 
qualidade

• Contabilidade e relatórios
• Recursos Humanos 
• Folha de Pagamento
• Compliance tributário

Jurisdições onde 
atendemos a 
Würth Group:

Serviços prestadosIndústria

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

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

