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Agenda



Criar uma rede mundial “Worldwide Network” de Empresas 

Contábeis e Profissionais de Contabilidade, capacitados à 

participar do mercado internacional como protagonistas no 

processo de assessoramento dos INVESTIDORES na 

realização de negócios. 

O que queremos?



Completando o ciclo “Italian & Brazilian Desk“ 

formatando o modelo operacional que será apresentado 

às Entidades Líderes da Profissão Contábil em outros 

países ao redor do mundo.   

Onde estamos?



• Demanda crescente por Empresas Contábeis e Contadores
com experiência no assessoramento e prestação de serviços
contábeis internacionais

• Necessidade de estimular os ASSOCIADOS à busca de
conhecimento para atuar no mercado internacional

• Oportunidade de oferecer aos ASSOCIADOS um canal de
acesso ao mercado internacional

A Visão



• Inovador por ser Patrocinado por Entidades Líderes e com 
credibilidade nas suas jurisdições / nos seus países de origem.

• Desafiador por pensar grande – buscar Entidades 
Patrocinadoras nos cinco continentes

• Agregar valor aos Profissionais de Contabilidade contribuindo 
para o acesso e participação no mercado internacional 

O Projeto International Desk



Prestar serviços aos ASSOCIADOS das ENTIDADES PATROCINADORAS que

mantenham Convênio com o INTERNATIONAL DESK, atuando como

facilitador no processo de comunicação, integração e fomento de negócios

entre as Empresas de Serviços Contábeis homologadas pelas Entidades

Patrocinadoras, em seus países de origem, e capacitadas à assessorar e

prestar serviços contábeis qualificados para INVESTIDORES, clientes dos

ASSOCIADOS, que atuam no mercado internacional.

O princípio fundamental



Desenvolvido com dois objetivos básicos:

1) Tornar o Contador uma referência importante no âmbito dos 

negócios internacionais (Protagonismo)

2) Fomentar negócios internacionais através de oportunidades 

ofertadas pelo mercado e identificadas pelos ASSOCIADOS.

O Modelo Operacional
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A PLATAFORMA ficará hospedada nas nuvens, será Administrada pelo SESCON-SP
(Brasil) e está divida em três níveis de acesso:

1. Área de livre acesso utilizada para divulgação de Notícias, Eventos,
Oportunidade de Negócios, Alterações legislativas que afetam o INVESTIDOR
INTERNACIONAL, Práticas Contábeis não alinhadas com as IFRS entre outras
informações;

2. Área restrita das Entidades Patrocinadoras utilizada para gestão local,
captação, avaliação e homologação de ASSOCIADOS entre outras atividades; e

3. Área restrita do Administrador utilizada para disponibilizar de forma
estruturada por País, Regiões, Segmentos Econômicos e Idiomas a lista de
Empresas Contábeis homologadas pelas Entidades Patrocinadoras

A Plataforma



✓ Para ter acesso a Área restrita do Administrador, as Empresas
Contábeis e os Profissionais da Contabilidade devem ser ASSOCIADOS
das Entidades Patrocinadoras e constarem da Lista de Empresas
Contábeis homologadas

✓ O acesso será feito através de login (usuário e senha) e monitorado
pelas Entidades Patrocinadoras.

Acesso



✓ Em cada País haverá uma Entidade Patrocinadora (Líder), que será responsável pelas
demais Entidades Patrocinadoras (Regionais) existentes na jurisdição

✓ Cada Entidade Patrocinadora Lider deverá assinar o Protocolo de Intenções Master
com as Entidades Patrocinadoras Líderes dos demais países aceitando os princípios e
regulamento do INTERNATIONAL DESK.

✓ Após assinar o Protocolo de Intenções Master, a Entidade Patrocinadora Líder deve
assinar Protocolo de Intenções com as Entidades Patrocinadoras Regionais da sua
jurisdição, respeitando os princípios e regulamento fixados no Protocolo de Intenções
Mater.

✓ As Entidades Patrocinadoras Lider e Regionais devem manter uma estrutura para
gestão do DESK e indicar ao Administrador do INTERNATIONAL DESK o responsável e
seus contatos.

Entidades Patrocinadoras - Líder e Regional



✓ Para ser incluído na Lista de Empresa Contábeis homologadas, os candidatos devem
ser associados das Entidades Patrocinadoras (Lider ou Regional) que definirá as
qualificações e outras capacitações necessárias.

✓ Após cumprir com os requisitos, os candidatos serão incluídos na Lista do
INTERNATIONAL DESK como ASSOCIADOS e terão acesso, através de login (Usuário e
Senha) fornecidos pela Entidade Patrocinadora (Lider ou Regional) às informações
contidas na Área Restrita do Administrador do INTERNATIONAL DESK.

✓ O código de acesso “LOGIN” é de uso exclusivo do ASSOCIADO e não poderá ser
transferido, concedido ou fornecido à terceiros sob pena de bloqueio e exclusão

Associados



✓ Os INVESTIDORES, Clientes dos ASSOCIADOS, não terão acesso a área restrita do
Administrador no INTERNATIONAL DESK.

✓ A restrição ao acesso visa proteger os ASSOCIADOS garantindo sua exclusividade na
busca de profissionais igualmente qualificados de outros países, participantes do
INTERNATIONAL DESK .

Investidores (Clientes)



Visão Prática sobre a Plataforma - Conteúdo



Área de Livre Acesso

Espaço para notícias 

internacionais referentes ao setor, 

relevantes à política e economia 

externa e segmentada por país.

Notícias



Eventos
Agenda de eventos e palestras 

internacionais.

Área de Livre Acesso



Área restrita às Entidades Patrocinadoras

Dashboard
Administração da ferramenta



Área restrita do Administrador – Acesso aos ASSOCIADOS

Filtros
Filtros de busca por países, regiões, 

segmentos econômicos e idiomas



Área restrita do Administrador – Acesso aos ASSOCIADOS

Mensagens
Mensagens disponíveis dentro da 

ferramenta



Área restrita do Administrador – Acesso aos ASSOCIADOS

Histórico
Histórico de todos os contatos 

realizados pela plataforma



Acesso em 
qualquer lugar

Layout responsivo e intuitivo para ser 

acessado por todas as plataformas (mobile, 

desktop e web).

Mobilidade



Plataforma do Desk Brasil

http://internationaldesk.sescon.org.br

http://internationaldesk.sescon.org.br/


O International Desk é uma alternativa no panorama da 

internacionalização que torna o Contador (Dottori

Commercialisti e Esperti Contabili) uma referência importante 

nas negociações, simplificando e agilizando uma complexa 

pesquisa de mercado em uma consultoria objetiva no fomento 

de negócios, que ultrapassa uma série de canais e etapas 

burocráticas com diferentes interlocutores.

International Desk – Mensagem final



INTERNATIONAL DESK È GIÀ UN 
SUCCESSO GRAZIE PER AVER 

PARTICIPATO A QUESTO PROGETTO

OBRIGADO


