


Com abrangência em todo o território nacional por meio de seus

38 sindicatos filiados, os Sescaps e Sescons, a Fenacon vem

firmando sua participação e posição de destaque na 

economia do país e na articulação com os Poderes públicos: 

Executivo, Legislativo e Judiciário.



Números do Sistema Fenacon Sescap/Sescon

Conforme a Pesquisa Anual de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), as categorias econômicas representadas pelo Sistema Fenacon

apresentam os seguintes números:

400 mil
empresas filiadas 

6,47%
Participação no PIB

4,5
milhões
Empregos diretos

R$ 238
bilhões

Receita Operacional Líquida

Cerca de 



Canais
Digitais da 

Fenacon

O público do Sistema Fenacon é formado
por multiplicadores, em especial,

empresários contábeis que têm clientes
de todas as áreas e setores da economia,

alcançando um grande número 
de profissionais qualificados 

e empresas diversas.



FACEBOOK

54.075
número de seguidores

TWITTER

12.000
número de seguidores

INSTAGRAM

22.471
número de seguidores 

SEGUIDORES

*Somatória das redes sociais da Fenacon e do Instituto Fenacon



683.206
Impressões Geral

Número de vezes que as postagens

realizadas pela Fenacon e pelo Ifen

apareceram.

556.337
Alcance da página
Mostra o número de pessoas

alcançadas de maneira paga e

orgânica pelos posts no período

selecionado.

Número de pessoas que visualizaram as publicações nas  redes sociais pagas e orgânico

Referência de data: 30 dias.



Perfil Público Digital

Profissionais contábeis, micros e pequenos empresários, profissionais

liberais, do direito e economia, além de estudantes e sindicatos. 



CAMPANHA DE E-MAIL MARKETING

De maneira geral, o mercado considera o desempenho da taxa de abertura da seguinte forma: 

Acima de 20% - Muito bom e abaixo de 6% - Desempenho fraco

42 1.081.977 21%

Campanhas

Enviadas 

mensalmente

E-mails entregues em

todas as campanhas

Eficácia das campanhas



Revista Fenacon
Periodicidade: mensal

Importante canal digital da Federação, com

conteúdos de gestão, empreendedorismo e

temas atuais que impactam o dia a dia do

setor produtivo brasileiro.

Projeto da nova revista está em andamento



Possui conteúdos relevantes e
ferramentas interativas e de
grande volume de acessos.

Média diária de acessos: 3,5 mil visualizações 

Dados Google Analytics

 SITE FENACON

Projeto do novo site
 está em andamento



Webinar

Explorando os recursos digitais da

Federação, além da capacidade de

multiplicação de conteúdo, a Fenacon

promoverá, ao longo do ano, encontros

on-line para debater assuntos diversos,

promovendo o debate de temas

relevantes para o setor

 produtivo e para o país.



Eixos Temáticos
de Debate

Educação – Gestão corporativa educacional.

Internacional – com o programa International Desk, da

Fenacon, serão debatidos temas como internacionalização

de empresas, capacitação de empresas para promoverem

negócios no exterior, entre outros.

Temas técnicos – projetos de lei em discussão no Congresso

Nacional, além de regulações divulgadas pelo Governo

Federal.

Empreendedorismo – gestão de empresas, mindset,

empresa 4.0, etc

Assuntos sindicais – novo modelo de gestão sindical.



Além destes eventos fixos, que devem ser realizados

mensalmente, com temas determinados pela Fenacon

dentro dos eixos temáticos estabelecidos, o parceiro poderá

eleger um tema de sua preferência para a realização de um

webinar. O parceiro será o debatedor, trazendo também o

palestrante sobre o assunto escolhido. E a Fenacon oferecerá 

a estrutura técnica para a realização do evento.

Webinar 
para você 



PLANOS DE NEGÓCIOS



PREMIUM

Revista Mensal (10 edições)
Mídia Digital Fenacon/IFEN ( 10 inserções mensais )
Webinar Fenacon ( 5 )
Webinar para você ( 5 )
Podcast Fenacon ( 10 )
Café com o Presidente ( 5 )

Cota PREMIUM – R$ 70.000,00

Os pacotes disponibilizam: 



CLASSIC 

Mídia Digital Fenacon/IFEN ( 5 inserções mensais )
Webinar para você ( 5 )
Revista ( Banners – 10 )
Podcast ( 5 )

Cota CLASSIC – R$ 40.000,00

Os pacotes disponibilizam: 



STANDARD

Mídia Digital Fenacon/IFEN ( 5 inserções mensais )
Webinar Fenacon ( 3 )
Webinar para você ( 2 )
Café com o Presidente ( 2 )

Os pacotes disponibilizam: 

Cota STANDARD – R$ 20.000,00



STANDARD

Mídia Digital Fenacon/IFEn
( 5 inserções mensais )
Webinar Fenacon ( 3 )
Webinar para você ( 2 )
Café com o Presidente ( 2 )

Cota STANDARD – R$ 20.000,00

CLASSIC 

Mídia Digital Fenacon/IFEN
( 5 inserções mensais )
Webinar para você ( 5 )
Revista ( Banners – 10 )
Podcast ( 5 )

Cota CLASSIC – R$ 40.000,00

PREMIUM
Revista Mensal (10 edições)
Mídia Digital Fenacon/IFEN ( 10
inserções mensais )
Webinar Fenacon ( 5 )
Webinar para você ( 5 )
Podcast Fenacon ( 10 )
Café com o Presidente ( 5 )

Cota PREMIUM – R$ 70.000,00

PLANOS  DE  NEGÓC IOS



10% do valor investido pelo parceiro

retornará em impulsionamento e

criação de anúncios nas redes

sociais da Fenacon

Mais Vantagens 
sobre o Investimento


