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Centro PwC de Excelência  
em Agribusiness (CEA)

A PwC está presente no interior do Estado de São Paulo 
há quase 40 anos, com um escritório em Ribeirão Preto 
especializado no agronegócio.

Buscamos entender os principais desafios da indústria 
e do ambiente de negócios em que cada empresa atua, 
além de usar os conhecimentos multidisciplinares que 
acumulamos ao longo de muitas décadas para oferecer 
serviços com a qualidade que nossos clientes procuram. 

Em 2007, ampliamos as nossas atividades para o 
setor com a fundação do Centro de Excelência em 
Agribusiness (CEA). Reunimos engenheiros agrônomos, 
zootecnistas, economistas, gestores ambientais, entre 
outros profissionais, para formar um time altamente 
capacitado e atualizado sobre os principais aspectos e 
tendências do setor.

Podemos atender os mais diversos agentes da cadeia 
do agronegócio com serviços nas áreas de auditoria 
externa, consultoria tributária e societária e consultoria 
de negócios, com soluções adaptadas às necessidades de 
cada empresa e às grandes questões que ela enfrenta em 
sua jornada de crescimento.

Soluções 
R&KC

Apoio a 
Marketing

Gestão do 
conhecimento

Suporte a 
projetos

Suporte a 
propostas

Apoio a novos 
negócios

Treinamento e 
Capacitação

Quem somos

Fazemos parte do network global de firmas 
da PwC, presente em 157 países. No Brasil, 
contamos atualmente com 19 escritórios e 
cerca de 5.300 profissionais e sócios, que 
prestam serviços de auditoria, assessoria 
tributária e consultoria de negócios a 
empresas de todo o país.

Como um setor essencial à economia 
brasileira, o agronegócio recebe uma atenção 
especial na nossa firma. Contamos com uma 
estrutura especialmente dedicada a esse 
segmento e com uma equipe de profissionais 
especializados e permanentemente 
atualizados para ajudar a sua empresa 
a enfrentar os desafios desse mercado e 
aproveitar as oportunidades da melhor 
maneira possível.

PwC Agribusiness Research & 
Knowledge Center

O Centro de Inteligência de Mercado Agribusiness 
Research & Knowledge Center (R&KC) é um grande 
diferencial do nosso trabalho. 

Com pesquisas de mercado, análises de tendências e 
mapeamento de oportunidades, apoiamos as nossas 
equipes em campo para que elas forneçam o valor que 
você procura, de forma rápida e eficiente. Oferecemos 
treinamento, orientação e todas as informações necessárias 
sobre os vários segmentos do agronegócio para que nossos 
profissionais possam se concentrar em prestar um serviço 
de alta qualidade em suas áreas de atuação.

Tudo isso se traduz em agilidade, conhecimento técnico 
aprofundado, precisão de informações sobre o mercado e 
soluções especialmente voltadas para a realidade da  
sua empresa.


