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Carta do Presidente 

Para a gestão de 2021, alguns fatores oportunizaram a realização de múltiplas ações 

inovativas, tais como, primordialmente, a disponibilidade de capacidades e recursos inter-

nos; a existência de referências de iniciativas implementadas e bem-sucedidas em outros 

Conselhos de economia; e o elevado potencial multiplicador de benefícios mediante uso de 

recursos tecnológicos. 

Em linha com o planejamento apresentado no início deste ano, deu-se ênfase aos tra-

balhos de cunho interno, abarcando, dentre outros, a revisão e adequação das contas insti-

tucionais; a descentralização da atuação estratégica por meio de Órgãos Colegiados, inclu-

indo alguns novos; a otimização e instrumentalização tecnológica da atuação; e o robuste-

cimento de reportes de accountability. 

Em menor medida, porém com zelosa atenção, também se buscou intensificar a co-

municação ativa do Conselho, por meio dos canais habituais, como e-mails e redes sociais, 

bem como a partir da ‘lista de distribuição’ institucional de WhatsApp, sem perder de vista, 

por meio das Comissões e d@s Conselheir@s, a aproximação com a mídia, a academia e o 

mercado. 

Destarte, foram implementadas diversas e oportunas ações inovativas, entendidas es-

sas como ‘não-rotinas’, mantendo aderência às “Linhas de Atuação” propostas para 2021 , 

contidas na “Agenda Institucional”. 

Pontua-se que a estruturação, o desenvolvimento e a implementação dessas ações fo-

ram resultado da congregação sinérgica e cooperativa de esforços do corpo funcional , das 

assessorias e d@s Conselheir@s, tanto diretamente quanto por meio das Comissões internas. 

Em conclusão, pode-se compreender que, apesar do cenário econômico desfavorável 

que resultou na redução da arrecadação de contribuições  nesses últimos anos, foi possível a 

https://coreconbahia.sharepoint.com/:b:/s/PortalInternoCorecon-BA/EbKd7fJJF0dEjUAYkrG14k0BS5R0bOkn_v4unEaRxWIEfA?e=GPlml1
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materialização de iniciativas que trouxeram ganhos no curto prazo, e que igualmente pro-

moverão benefícios no médio e longo prazo. 

Como principais destaques dos proveitos já capturados, vale citar a reversão da ten-

dência de crescimento do déficit fiscal, que seguia em ascensão desde 2016, se aproximando 

do efetivo equilíbrio ainda mesmo neste ano; a ampliação da participação das Comissões na 

gestão institucional; a amplificação da visibilidade interna acerca de indicadores estratégi-

cos; e o reforço nas concepções de proposições e nas tomadas de decisão por meio do en-

volvimento formal de um maior número de ex-presidentes. 

Salienta-se que, de mesmo modo que as ações atuais trarão resultados futuros, não 

resta dúvida que se colheu frutos  no presente ano em razão de ações implementadas diligen-

temente em gestões anteriores.  

Por fim, registra-se aqui a interpretação de que nos últimos anos, assim como em 

2021, o Corecon-BA alcançou relevantes metas, nas esferas orçamentária, operacional e 

estratégica, porém, ainda se percebe espaço para o emprego de muita labuta a fim de se 

atingir o potencial desta Autarquia, sempre mirando a agregação de valor à classe dos eco-

nomistas, formados e em formação. 

 

 

Fernando Baptistella Fernandes  

Presidente do CORECON-BA 
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Carta do Vice-Presidente 

Talvez o traço desta gestão tenha sido, como nunca na história r ecente do Corecon-

BA, a busca pela participação coletiva dos conselheiros nas duas grandes esferas de atuação 

do Conselho: no plano interno, com o reordenamento das questões fiscais e financeiras e no 

plano externo, buscando uma atuação diferenciada, voltada para a sociedade, nas suas múl-

tiplas demandas, através das Comissões que foram especialmente criadas para tratar de di-

ferentes interesses que vão desde a atuação das mulheres economistas, o relacionamento 

institucional dos diferentes organismos da economia baiana, o atendimento de solicitações 

das universidades e cursos de economia, a participação de congressos e eventos acadêmicos 

e a busca permanente de atualização de discussões relacionadas com os impactos da Covid -

19 nas diferentes áreas de atuação dos economistas baianos.  

Em relação a esse assunto em particular, é importante destacar os avanços da Comis-

são de Assuntos Acadêmicos e Reflexões de Economistas Baianos, que buscou, de forma 

constante e incessante colocar o Corecon-BA na vanguarda das discussões acerca da pande-

mia mundial e seus reflexos para a economia baiana. Em destaque, lembramos aqui os dois 

volumes do tradicional livro Reflexões de Economistas Baianos, ediç ões 2020 e 2021, que 

foram realizados por essa gestão, com o objetivo de se tornarem uma fonte de referência 

para leituras dos impactos e consequências da Covid -19 para a economia, com especial des-

taque para a Bahia. Com esses livros, o Corecon-BA ofereceu não só a possibilidade de um 

relato que não se perde com o passar dos anos, mas, abriu um importante canal de relacio-

namento com pesquisadores baianos para que as obras ganhassem maior repercussão e aber-

tura de diálogo com a sociedade, sobre um tema que durante muitos anos vai ser um dos que 

mais marcaram a evolução do século XXI. 

Além disso é importante destacar também que apesar das dificuldades de relaciona-

mento presencial, a gestão de 2021 retomou o Prêmio Jairo Simões de Monografias, sus-

penso em 2020 e a Gincana Regional de Economia, dois eventos que se tornaram tradicionais 

no calendário acadêmico e que foram retomados depois de um ano de interrupção.  
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O Corecon-BA participou de diferentes lives, debates de economia, eventos de se-

mana de economia, participações em palestras, com mediação, debates, palestras masters, 

apoio para o Encontro de Economia Baiana organizado pela SEI, FCE e Desenbahia e além 

de tudo isso organizou mais uma edição de sua já tradicional Semana do Economista. Con-

tando com participações nacionais, regionais e locais, a Semana do Economis ta 2021 desta-

cou a possibilidade de retomada da economia brasileira, nordestina e baiana em particular e 

os reflexos e disrupções que passarão a ser a tônica dos próximos anos, impactando decisi-

vamente no mercado de trabalho dos Economistas Baianos.  

No bojo das ações e decisões que tomamos em 2021, buscamos nos aproximar ainda 

mais dos Economistas Baianos e das instituições públicas e privadas que se relacionam ao 

mercado de trabalho dos Economistas. Talvez esse seja o desafio que precise ainda mais de 

ações direcionadas, não só para discutir o entendimento conjunto das novas tendências a 

partir de agora, mas, para aproximar o profissional e incentivar os processos de qualificação 

que passarão a ser demandados pelo mercado de trabalho e pelo mercado econômic o nos 

próximos anos. 

 

 

 

Gustavo Casseb Pessoti  

Vice-Presidente do CORECON-BA 
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INVENTÁRIO DAS AÇÕES INOVATIVAS 

Expõem-se, a seguir, as ações inovativas compreendidas em 2021, com identificação 

do respectivo status  de cada, visto que, apesar de iniciadas nesse ano, algumas permanecem 

em estruturação ou em desenvolvimento. Observa-se que essas estão segregadas conforme 

as “Linhas de Atuação” previstas da “Agenda Institucional”: 

i. Revisão e adequação das contas institucionais 

1. Implementação do projeto “Fiscalização Pessoa Jurídica”, visando incre-

mento das contribuições, sem onerar a conta do Conselho com gastos opera-

cionais1; 

2. Alteração de empresas para impressão e envio de notificações de cobrança e 

indeferimento de processos administrativos, visando redução de custos;  

3. Locação do Edifício Ômega, mediante intensificação de articulação junto à 

imobiliárias e adoção de estratégia de preço;  

4. Redução de “Despesas de Pessoal”, promovendo diminuição de gastos fixos;  

5. Transferência de recursos disponíveis para ativos financeiros mais rentáveis; 

6. Contenção de gastos com ações institucionais, tais como pagamento com 

prêmios de monografia, realização de eventos de forma virtual etc. , sem re-

dução do número de atividades habituais; 

7. Aquisição de notebooks, com apoio financeiro do Cofecon , para economia 

com locação mensal das máquinas atuais; 

8. Transferência da sede do Conselho 2 para outra localidade mediante parceria, 

no intuito de economizar com condomínio, bem como de auferir receitas de 

aluguel3. 

 

 

 

 
1 Pagamento mediante novos recursos arrecadados. 
2 Articulação em curso junto à Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia | FCE/UFBA. 
3 Ofício Corecon-BA nº 023/2021: Link. 

Implementada 

Em Desenvolvimento 

Em Estruturação 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

https://coreconbahia.sharepoint.com/:b:/s/PortalInternoCorecon-BA/EbKd7fJJF0dEjUAYkrG14k0BS5R0bOkn_v4unEaRxWIEfA?e=GPlml1
https://coreconbahia.sharepoint.com/:li:/s/PortalInternoCorecon-BA/Ez50Ezd80LtOqu8Y4pLiS4oB_-D39HNvMUh2du52ib8NRQ?e=d1dJHF
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ii. Descentralização da atuação estratégica 

9. Constituição da Comissão da Mulher Economista 4; 

10. Constituição da Junta Orçamentária Permanente 5; 

11. Constituição da Comissão Especial Consultiva da Presidência 6; 

12. Constituição da Comissão de Ações Acadêmicas e Livro Reflexões de Eco-

nomistas Baianos7; 

13. Constituição da Comissão de Assuntos Institucionais e Aproximação com o 

Mercado; 

14. Constituição da Comissão de Indicadores e Inteligência Estatística ; 

15. Constituição da Comissão de Inovação e Tecnologia da Informação. 

iii. Institucionalização do planejamento continuado 

16. Formação de “Agenda Executiva”8, contendo as propostas para o ano 9; 

17. Registro e disponibilidade de acesso das ideias e proposições no Portal In-

terno10; 

18. Atribuição de autonomia para organização independente e continuada das 

Comissões. 

iv. Potencialização da oferta de valor aos registrados 

19. Potencialização da Lista de Distribuição Institucional  via WhatsApp medi-

ante envio de comunicados de eventos, artigos e outros;  

20. Criação de atendimento “automático” (via robô) do público via WhatsApp; 

 

 

 

 
4 Resolução Corecon-BA nº 004/2021: Link. 
5 Resolução Corecon-BA nº 008/2021: Link. 
6 Resolução Corecon-BA nº 007/2021: Link. 
7 Resolução Corecon-BA nº 018/2021: Link. 
8 Adoção eletiva pelo corpo gestor eleito. 
9 Documento: CORECONBA Exercício 2021 2021-01-07 12h57: Link. 
10 Acesso por meio do seguinte link. 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Em Estruturação 

Em Estruturação 

Em Estruturação 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

https://coreconbahia.sharepoint.com/:li:/s/PortalInternoCorecon-BA/EzaqeWrkMiFMtEbO-tg223wB5f5TtwwqxydK0kSGFql89g?e=XFji2S
https://coreconbahia.sharepoint.com/:li:/s/PortalInternoCorecon-BA/EzvKykJDNGxOosyXfsT9cdQBvBiTbHwSx86us4Hc9hs76A?e=GJKPBa
https://coreconbahia.sharepoint.com/:li:/s/PortalInternoCorecon-BA/EyARol7JYzdHjxurMKTUCloBAmQKmZ1YyQ7wbKCacrPDDw?e=tse3Nn
https://coreconbahia.sharepoint.com/:li:/s/PortalInternoCorecon-BA/E5JidJXSsSRDnc1WQTuV_AgB-mIERnxKzzdyy9tYPx_OOA?e=N9a8MO
https://coreconbahia.sharepoint.com/:b:/s/PortalInternoCorecon-BA/EbKd7fJJF0dEjUAYkrG14k0BS5R0bOkn_v4unEaRxWIEfA?e=GPlml1
https://coreconbahia.sharepoint.com/sites/PortalInternoCorecon-BA/SitePages/Wishlist.aspx
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21. Criação de novo formato (digital – modo folhear) de publicação do Livro 

Reflexões de Economistas Baianos;11 

22. Adoção da distribuição recorrente de artigos do Livro Reflexões de Econo-

mistas Baianos em formato padronizado, incluindo novo formato (digital  – 

modo folhear); 

23. Criação de criptomoedas do Corecon-BA (“CORECOINS”), visando disse-

minação do conhecimento, oferta de descontos aos registrados, publicidade 

gratuita ao Conselho etc.  

v. Aproximação com mídia, academia e mercado 

24. Acordo de Cooperação Técnica com CREA para troca de informações de 

fiscalização; 

25. Aproximação com PNUD/ONU para realização de parceria sob a ótica de 

sustentabilidade econômica e social – Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS). 

vi. Otimização e instrumentalização da atuação 

26. Estruturação e publicação do Portal Interno do Corecon-BA para acesso pelo 

corpo funcional e Conselheir@s 12; 

27. Estruturação de modelo de “Informes Internos” e adoção desses como ins-

trumento de gestão, visando a consolidação e o compartilhamento de análi-

ses, inclusive com dados históricos; 

28. Apuração de dados do Sistema Cofecon/Corecons para análise benchmarking  

e tomadas de decisão, a partir de dados obtidos junto ao Cofecon; 

29. Alinhamento junto à alguns Corecons visando a definição de ações locais; 

30. Obtenção de apoios do Cofecon para temas jurídicos e de tecnologia, medi-

ante articulação ativa; 

 

 

 

 
11 Acesso à um exemplo (Livro Reflexões de Economistas Baianos, 2021) por meio do seguinte link. 
12 Acesso ao Portal Interno do Corecon-BA por meio do seguinte link. 

Implementada 

Implementada 

Em Estruturação 

Em Desenvolvimento 

Em Estruturação 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

https://issuu.com/corecon/docs/reflex_o_de_economistas_baianos_2021_sem_capa_2
https://coreconbahia.sharepoint.com/sites/PortalInternoCorecon-BA
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31. Desenvolvimento de Biblioteca Virtual Interna, no intuito do arquivamento 

digital informacional e documental, de acesso compartilhado por pessoas 

previamente autorizadas; 

32. Obtenção de financiamento para publicação da versão de 2020 do Livro Re-

flexões de Economistas Baianos, mediante articulação junto à BAHIAGÁS 

(agradecimento de apoio recorrente formalizado) ; 

33. Desenvolvimento de “Observatório Interno”, centralizando indicadores (fi-

nanceiros, contábeis, registrados etc.)13; 

34. Regularização da utilização de transporte por intermédio de aplicativo vir-

tual de bens e/ou pessoas pelos servidores, conselheiros e assessorias  (p.ex.: 

Uber, Cabify, Rappi, ...)14; 

35. Disponibilização das Atas das Sessões Plenárias gravadas de forma on line15; 

36. Estruturação de captura de deliberações de “Ordem do Dia” por meio digital  

(Microsoft Forms); 

37. Regularização da assessoria jurídica aos ex-presidentes16; 

38. Centralização e disponibilização on line de todos os Atos Administrativos 

(Normativos, Ordinatórios, Comunicações Internas, Ofícios etc.) 17; 

39. Criação e publicação do comunicado interno “Conselheir@, você sabia?”18; 

40. Criação e realização da reunião interna “Café Virtual com o Presidente”19. 

vii. Outras 

41. Estruturação e publicação da “Galeria de Presidentes do Corecon -BA” na 

website do Conselho20. 

 

 

 

 
13 Acesso por meio do seguinte link. 
14 Resolução Corecon-BA nº 019/2021: Link. 
15 Acesso por meio do seguinte link. 
16 Resoluções Corecon-BA nºs 006/2021 (link) e 010/2021 (link). 
17 Acesso por meio do seguinte link. 
18 Acesso às publicações realizadas por meio do seguinte link. 
19 Acesso às gravações por meio do seguinte link. 
20 Acesso à página da internet por meio do seguinte link. 

Implementada 

Implementada 

Em Desenvolvimento 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

Implementada 

https://coreconbahia.sharepoint.com/sites/PortalInternoCorecon-BA/SitePages/Lan%C3%A7amentos%20Cont%C3%A1beis.aspx
https://coreconbahia.sharepoint.com/:li:/s/PortalInternoCorecon-BA/E8pEpKi3FcJBhko5nuPyhFIBBXRNi2aZOeUXmGjJMXSXpA?e=v9DtPg
https://coreconbahia.sharepoint.com/sites/EspacodosConselheiros/SitePages/Atas-Sess%C3%B5es-Plen%C3%A1rias.aspx
https://coreconbahia.sharepoint.com/sites/PortalInternoCorecon-BA/Lists/Resolues%20BA/DispForm.aspx?ID=2&Source=https%3A%2F%2Fcoreconbahia%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPortalInternoCorecon%2DBA%2FSitePages%2FAtosAdministrativos%2Easpx&ContentTypeId=0x01001846BBBB0F2CFA49ABDF9B0A9F0722EF00A9813358362A4D438726C435F61B5D63&RootFolder=
https://coreconbahia.sharepoint.com/sites/PortalInternoCorecon-BA/Lists/Resolues%20BA/DispForm.aspx?ID=10&Source=https%3A%2F%2Fcoreconbahia%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPortalInternoCorecon%2DBA%2FSitePages%2FAtosAdministrativos%2Easpx&ContentTypeId=0x01001846BBBB0F2CFA49ABDF9B0A9F0722EF00A9813358362A4D438726C435F61B5D63&RootFolder=
https://coreconbahia.sharepoint.com/sites/PortalInternoCorecon-BA/SitePages/AtosAdministrativos.aspx
https://coreconbahia.sharepoint.com/sites/PortalInternoCorecon-BA/SitePages/voc%C3%AA-sabia.aspx
https://coreconbahia.sharepoint.com/sites/PortalInternoCorecon-BA/SitePages/Caf%C3%A9-Virtual-com-o-Presidente.aspx
http://www.corecon-ba.org.br/galeria-presidentes-coreconba/
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OPORTUNIDADES DE AÇÕES FUTURAS 

Dentre as oportunidades de ações, entende-se que alguns domínios apresentam maior 

oportunidade de exploração no curto prazo, considerando , por um lado, a necessidade de 

cautela no uso dos recursos financeiros, e , por outro, as potencialidades resultantes do uso 

de mecanismos inovadores, incluindo aqui os tecnológicos. 

Independentemente, não se deve perder de vista a manutenção da indispensável apro-

ximação com a academia e com setor empresarial, mediante articulações e parcerias, visando 

a geração de valor aos economistas e aos estudantes de economia, promovendo, direta e 

indiretamente, o aumento da arrecadação de contribuições.  

De forma sintetizada, sem a presunção de se definir de forma conclusiva quais aquelas 

iniciativas devem ser abarcadas em qualquer gestão futura, são algumas ideias:  

− Promoção do registro de estudantes de economia; 

− Mapeamento e realização de novas parcerias para oferta de benefícios (Escolas, Univer-

sidades, Concessionárias de veículos, Livrarias, Papelarias etc.);  

− Realização de parcerias para venda de produtos com a marca do Conselho (p.ex.: cami-

setas, acessórios etc.) ; 

− Condução de concursos para a implementação de novas ações, com premiações de reco-

nhecimento e certificações, com baixo investimento financeiro ; 

− Parcerias para impressão do Livro Reflexões, visando o apoio financeiro mediante con-

trapartida de divulgações dos parceiros aos registrados do Conselho;  

− Realização de parceria e “venda” de espaços visando arrecadação mediante oferta de 

marketing (base de registrados); 

− Benchmarking junto ao Sistema Cofecon/Corecons para identificação de ações de cunhos 

diversos, como organização operacional interna, modelos de receitas, modelos de parce-

rias, uso de instrumentos como concursos e outros formatos de participação do público, 

uso de instrumentos e estratégias de comunicação e marketing, identificação de parceiras 

já existentes dos demais Conselhos etc.;  

− Realização de pesquisas para definições de oferta de valor aos economistas registrados 

(p.ex.: pesquisas em universidades e redes sociais ).=>Atenção ao r isco com expectat ivas 
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