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A comunicação digital é
essencial em nosso
modo de vida. E com a
pandemia, os celulares
ganharam mais
presença no dia a dia de
todos.



Com quem falamos?

PROFISSIONAIS SOCIEDADE ESTUDANTES ACADEMIA IMPRENSA CORECONS



CADA GRUPO TEM UM
INTERESSE, 

UMA EXPECTATIVA, UMA
NECESSIDADE.

POR ISSO, É IMPORTANTE
QUE A COMUNICAÇÃO

ESTEJA ALINHADA PARA
CADA PÚBLICO.  



PRESENÇA VIRTUAL:
PRODUTOS E CONTEÚDOS.

 



Realização de eventos virtuais ao longo do ano de 2022:

Economia em Debate nas Sessões Plenárias 

Economia em Debate e a Mulher Economista 

Economia em Debate no Dia do Economista 

Economia em Debate e a Economia Solidária 

Entre outros temas 

ECONOMIA EM DEBATE  



Nova identidade visual, acompanhando a proposta Economia em Debate.
Reprodução de material publicado ao longo da semana no site e redes sociais
do Conselho.
Envio às sextas-feiras. 
Estão previstas 48 edições para 2022.
Convite aos Corecons para redistribuir para os economistas em seus Estados.

Ano 2 - N. 35 - Economia em Debate e outras notícias / 447 acessos = 34.9% do público 
Ano 2 - N. 36 - Quem são os donos? e outras notícias / 412 acessos = 31.5% do público
Ano 2 - N. 37 - Atuação do economista na Defesa Civil e outras notícias / 527 acessos =
37% do público
Ano 2 - N. 38 - Rússia e Ucrânia para o mundo e outros temas de economia / 483 acessos =
33.6% do público



Nova identidade visual, acompanhando a proposta Economia em Debate.
Inclusão diária de matéria relacionada ao meio ambiente e ao
desenvolvimento sustentável. 

Atenção: Caso o seu Corecon não tenha um clipping próprio, fique à
vontade de compartilhar o material com os economistas registrados.
Para isso, basta reencaminhar o e-mail enviado pela Equipe de
Comunicação aos Corecons. 

Estão previstas 200 edições para 2022. (O clipping não será enviados às
sextas-feiras, sendo substituído pela Newsletter nesse dia)



Clipping em números: 

A média de acessos ao clipping é de 30% do público. (a expectativa de taxa
de aceitação para campanhas de email marketing é em torno de 10%) 

Últimas edições:

“Ne nuntium necare” (ou: Não mate o mensageiro) e outras notícias / 383 acessos =
32.3% do público
"Para além da dor, sinto vergonha." - Dmitry Muratov / 382 acessos = 26.7% do
público
Um táxi pra estação lunar, será? / 328 acessos = 23% do público
"Taxa do príncipe" e outras notícias / 356 acessos = 24.9% do público



Dados de acesso:

3.840 – visitas/visualizações diretas 
17.308 – páginas visualizadas 

A versão impressa está sendo produzida. 

GUIA DE PROFISSÕES  



PODCAST ECONOMISTAS COFECON 

O Economistas Cofecon entra em seu segundo ano e tem construído
sua audiência principalmente entre os mais jovens. 

Estão previstos 48 episódios para 2022. 

#31 - Lançamento do projeto Economia em Debate / 52 acessos
#32 - Dinheiro esquecido nos bancos: quem são os donos? / 69 acessos
#33 - Como se tornar um economista da Defesa Civil / 53 acessos
#34 - Como o conflito na Rússia afeta os mais pobres no Brasil / 107 acessos
#35 - PIB cresce 4,6%: isso é bom ou ruim? / 64 acessos



NOVO SITE COFECON Menu

Destaques

Sou estudante Assine a NewsPublicações



CONTEÚDO DE
QUALIDADE
É SEM DÚVIDAS UMA DAS GRANDES
FERRAMENTAS PARA RECONHECIMENTO
DO TRABALHO DO CONSELHO ENTRE
PROFISSIONAIS, ESTUDANTES E
SOCIEDADE EM GERAL. INCLUSIVE, A
REPRODUÇÃO EM PARTES DO CONTEÚDO
QUE JÁ PRODUZIMOS, COMO REVISTA E
GUIA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 



OUTROS PROJETOS
IMPORTANTES

Mês do Economista
Apoio aos projetos das outras Comissões



Obrigado!


