
ENDEREÇO:

T H O M A S  W O N G
S Ó C I O ,  C W  C P A

FAX: 

TEL:

E-MAIL:

WEBSITE:

Ensino Médio

EDUCAÇÃO:

La Salle College and Rosaryhill School

QUALIFICAÇÕES:

RESPONSABILIDADES ATUAIS

INTRODUÇÃO:

O desenvolvimento dos mercados estrangeiros está sempre no 
topo da agenda de Thomas. Em linha com o dinamismo das 
relações econômicas e comerciais entre a China e a América 
Latina, Thomas estabeleceu em 2006 uma unidade de 
consultoria empresarial latino-americana e espanhola, que 
agora se desenvolveu totalmente para o Departamento Latino 
em sua firma, atendendo exclusivamente aos clientes de 
língua espanhola e portuguesa - um modelo de serviço que 
ainda permanece a ser único entre as firmas de contabilidade 
em Hong Kong. 

Com a crescente demanda de serviços de consultoria vinda do 
exterior, Thomas e sua equipe recebem muitas delegações a 
cada ano. Em colaboração com consulados, câmaras, assim 
como agências de promoção comercial e de investimentos, 
Thomas frequentemente organiza eventos para promover Hong 
Kong e a China Continental. Thomas e sua equipe também 
viajam regularmente para a América Latina, Espanha e 
Portugal com o objetivo de obter continuamente informações 
sobre esses mercados e buscar novas oportunidades de 
negócios.

Seguindo a onda da inovação tecnológica, Thomas se tornou 
um fervoroso crente no poder da digitalização nos negócios. 
Nos últimos anos, ele se tornou um pregador diligente da 
inovação e do empreendedorismo, criando seu próprio 
ecossistema de parceiros de negócios que fornecem recursos 
para start-ups que possuem o potencial para impulsionar o 
crescimento sustentável em nossas sociedades. Sua 
persistência em trabalhar junto a seus parceiros tecnológicos, 
incluindo o Hong Kong Science and Technology Park, 
Cyberport, Xero, Airwallex, Kingdee etc., se tornou em uma 
estratégia essencial na orientação de sua prática profissional 
para uma nova era.
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Thomas Wong é um dos dois sócios co-fundadores da CW CPA, uma empresa internacional de contabilidade e consultoria profissional de 
médio porte sediada em Hong Kong com escritórios em Shenzhen, Guangzhou e Xangai da China Continental, além de ter escritórios de 
ligação em Barcelona da Espanha, Londres do Reino Unido, Bogotá da Colômbia, São Paulo e Belo Horizonte no Brasil. Ele cuida de muitas 
áreas da CW CPA, particularmente do desenvolvimento de negócios e estratégias da empresa.

MAIS SOBRE O THOMAS:

(1) Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong
Membro Parceiro

Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong
Contador Público Certificado (Praticando) 

(2)

CPA Australia
Membro Parceiro

(3)

Chartered Instituto de Contabilidade de Gestão
Membro Parceiro

(4)

(5) Chartered Contador de Gestão Global
Membro Parceiro

(1) Câmara de Comércio de Hong Kong Chiu Chow
Diretor (Desde 2003)

Conselho Econômico da Bacia do Pacífico
Diretor (Desde 2019)

(2)

Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong
Conselheiro do Conselho, Conselho Consultivo Contábil
(Desde 2019)

(3)

Câmara Chinesa de Comércio do Brasil
Representante de Hong Kong (Desde 2020)

(4)

A Câmara Geral de Comércio de Hong Kong
Membro do Grupo de Trabalho da GBA (Desde 2020)

(5)

http://www.cwhkcpa.com/

