
Bem-Vindo ao Brasil



Área Territorial - 8.5 milhões de km²
Capital - Brasília
População - 208 milhões
Estados - 26 estados + 1 DF
Municípios - 5.570
Moeda - Real
Idioma - Português

PIB Brasil 2016 – 1,796 trilhão dólar
PIB Evolução - 2016 = (3,6%)
Exportação 2016 - 185,2 bilhões dólar
Importação 2016 - 137,5 bilhões dólar
Balança Comercial - 47,7 bilhões dólar
Inflação 2016 - 6,29% anual 
Taxa de Câmbio - 3,75 real = 1,00 Euro

Dados Gerais e Econômicos



61,9%
PIB

Dados Gerais e Econômicos



Estado de São Paulo



Área Territorial - 248 mil de km²
Capital – São Paulo
População - 45 milhões
Municípios - 645
PIB de SP - 555,0 bilhões dólar
PIB: SP x BR - 30,90%

PIB - Segmentação
Agropecuário - 6,50%
Indústria - 46,30%
Serviços - 47,20%

Exportação - SP - 38 bilhões
Exportação - SP x BR - 20,50%
 Veículos - 17,20%
 Aeronáutica - 11,60%
 Agroindústria - Soja, Carne, Café e Papel – 10%
 Agroindústria - Açúcar e Álcool – 7,80%
 Metalmecânica – 7%
 Suco de Laranja - 5,20%
 Eletrônica e Telecomunicações 4,10%
 Outros – 37,10%

Estado de São Paulo







Profissionais de 
Contabilidade 

no Brasil

528.648

346.261 Contadores

182.387 Técnicos

Profissionais de 
Contabilidade 
em São Paulo

150.576

92.242 Contadores

58.334 Técnicos



Filiados: cerca de 400 mil empresas

Empregos diretos: 4.500.000

Receita Operacional Líquida: R$ 238 bilhões

Impostos e taxas: R$ 2,38 bilhões

Participação no PIB: 6,47%

Em todo o Brasil, são 37 SESCON´s e SESCAP´s 
localizados nos vários estados.



Fundado em 12 de janeiro de 1949, por empresários do setor da

contabilidade, irmanada com a AESCON-SP conta com uma sede de

mais de 12.000m² e 29 regionais em todo o estado de São Paulo.

Sempre procurando a valorização das atividades das empresas

representadas e a ampliação de seu mercado. Desenvolvendo seus

recursos humanos, promovendo a educação continuada e as

informações importantes para a atividade empresarial.



Principais categorias representadas pelo SESCON-SP :

• Holdings de instituições financeiras;
• Holdings de instituições não-financeiras;
• Bolsa de valores;
• Agentes de investimentos em aplicações financeiras;
• Administração de cartões de crédito;
• Correspondentes de instituições financeiras;
• Representação de bancos; 
• Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas 

anteriormente;
• Atividades de contabilidade;
• Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
• Pesquisa de mercado e de opinião pública;
• Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
• ...





Tendo como foco principal facilitar o networking entre 
empresários estrangeiros interessados em fazer negócios no 

Brasil e Investidores brasileiros interessados em fazer 
negócios no exterior, em conjunto com a FIESP, 

o SESCON-SP criou o

INTERNATIONAL DESK



Criar uma rede mundial 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 
internacionais. 

OBJETIVO



Uma opção no panorama da internacionalização pois torna o 
contador uma referência importante nas negociações.

Simplificando e agilizando uma complexa pesquisa de 
mercado para uma consultoria no fomento de negócios, que 

ultrapassa uma série de canais e etapas burocráticas com 
diferentes interlocutores.



O portal
criando conexões locais







A PLATAFORMA
criando conexões com o mundo













Obrigada
Caroline Trimboli

Relações Internacionais | SESCON-SP
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