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Relatório de Gestão do exercício de 2020 apresentado aos 
órgãos de controle interno e externo e à sociedade como 
prestação de contas anual a que esta unidade está obrigada 
nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de 
acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU 
nº 161/2017, da portaria TCU nº 65/2018 e das orientações do 
órgão de controle interno, conforme resolução 1832/2010. 
 
 



 

LISTA DE ABREVIAÇÕES/SIGLAS 
 

 
CORECON-SP – Conselho Regional de Economia - 2ª Região – SP 
 
CORECON-MS – Conselho Regional de Economia - 20ª Região – MS 
 
CORECON-DF – Conselho Regional de Economia - 11ª Região – DF 
 
CORECON-MA - Conselho Regional de Economia - 15ª Região – MA 
 
OEB – Ordem dos Economistas do Brasil 
 
ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia 
 
COFECON – Conselho Federal de Economia 
 
SINDECON-SP – Sindicato dos Economistas de São Paulo 
 
ANGE – Associação Nacional de cursos de graduação em Ciências Econômicas  
 
SBE – Sociedade Brasileira de Econometria 
 
SINCE - Simpósio Nacional de Conselhos de Economia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO. 
 
Este relatório apresenta o trabalho realizado ao longo da Gestão 2020 do Conselho Regional de 
Economia – 2ª Região - SP presidido pelo Economista Luís Barsi Filho em conjunto com o Vice-
Presidente, Economista Pedro Afonso Gomes, Conselheiros, Delegados Regionais Municipais e 
Distritais os quais auxiliaram no cumprimento das metas e empenharam-se na expectativa de alcançar 
os objetivos pretendidos em prol da categoria.   
 
 O Plano de trabalho para 2020 contemplou o desenvolvimento de atividades que priorizaram a missão 
do CORECON/SP em registrar os Economistas, fiscalizar a profissão, disseminar a ciência econômica 
e fortalecer a presença do CORECON-SP junto à categoria em todo o Estado de São Paulo, trabalho 
desempenhado pelos departamentos de Registro, Fiscalização, Jurídico, Cobrança, Informática, 
Financeiro e Delegacias Regionais do CORECON-SP e pela Diretoria que esteve presente em inúmeros 
eventos em prol da categoria dos Economistas. 

A Gestão do Economista Luiz Barsi Filho desenvolveu uma gestão participativa, valorizou o trabalho 
dos Conselheiros em prol da categoria e dos Delegados Regionais, Municipais e Distritais, apoiando-
os em suas iniciativas com o objetivo de firmar a presença do CORECON-SP em todos os municípios 
do Estado por meio de eventos, visitas e palestras.  

O CORECON-SP não mantém serviços que se enquadrem na desoneração da folha de pagamento, 
tais como os de cessão de mão de obra de Call Center e serviços de TI, informa não ter ocorrido nenhum 
dano ao erário e nenhuma Tomada de Contas Especial no decorrer do ano de 2020 e nenhuma 
recomendação por parte do TCU quanto às providências a serem adotadas por este Conselho em 
cumprimento às deliberações exaradas em acórdão do TCU e que não utiliza auditoria independente 
sobre as demonstrações contábeis, pois não há previsão legal. 

 
Estas foram algumas das principais ações que pontuaram a Gestão durante o ano de 2020, neste breve 
relato, tendo como resultado um expressivo conjunto de ações que objetivam a valorização do 
Economista.  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. VISÃO GERAL DA UNIDADE 
 

1.1. Identificação da Entidade. 
 

 Identificação das Unidades Jurisdicionadas Agregadas  
Número de Ordem: Conselho Regional de Economia – 2ª Região - SP 
Denominação Completa: Conselho Regional de Economia do Estado São Paulo 
Denominação Abreviada: CORECON-SP 
Natureza Jurídica: Autarquia 
Federal  

CNPJ: 62.144.084/0001-94  

Principal Atividade: Fiscalização 
Profissional 

Código CNAE: 8411-6-00 

Telefones/Fax 
Contato:  

(11) 3291-8700     
/  

(11) 3291-8701  

Endereço Eletrônico: corecon-sp@coreconsp.org.br 
Página na Internet: http://www.coreconsp.org.br 
Endereço Postal: Rua Líbero Badaró, 425, 14º andar, Centro, CEP: 01009-905. 

 
 

1.2. Finalidade e Competências. 
 

É o órgão legalmente constituído para registrar, disciplinar e exercer a fiscalização da profissão 
de Economista. Estão sujeitas ao registro nos CORECONs, as Pessoas Físicas e Pessoas 
Jurídicas que exerçam sob qualquer forma atividades técnicas de ECONOMIA e FINANÇAS.  
 
Compete aos Conselhos Regionais de Economia (art. 10 da Lei 1411/51) 
  

a) Organizar e manter o registro profissional dos economistas; fiscalizar a profissão de economista;  
b) Expedir as carteiras profissionais;  
c) Auxiliar o COFECON na divulgação da técnica e cumprimento do programa referido no art. 7º, 

letra "i" da Lei 1411/51;  
d) Impor as penalidades previstas na lei;  
e) Elaborar o seu regimento interno para análise e aprovação pelo COFECON.  

 
São ainda atribuições dos CORECON/SP:  
 

a)  Realizar o programa de atividades elaborado pelo COFECON, no sentido de disseminação da 
técnica econômica nos diversos setores da economia nacional, promovendo estudos e 
campanhas em prol da racionalização econômica do país (Decreto 31794/52, art. 36);  

b)  Arrecadar as multas, anuidades, taxas e demais rendimentos, bem como promover a distribuição 
das cotas de arrecadação conforme os critérios de repartição fixados na Lei 1411/51;  

c)  Organizar e desenvolver cursos, palestras, seminários e discussões a respeito de ética 
profissional (inclusive nas escolas de Economia), visando à formação da consciência dos futuros 
economistas para os problemas fundamentais da ética;  

d)  Estabelecer normas reguladoras para os processos administrativos por meio dos quais exerce 
suas competências de fiscalização, registro e administração, obedecidas as normas da 
Consolidação da legislação da Profissão de Economista (Decreto 31794/52, art. 30 alíneas 'i', 'k' 
e 'l', e 50)” 
 
 



 

1.3. Normas e Regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade. 
 

O Conselho Regional de Economia foi criado conforme determina a Lei Federal nº 1.411, de 
13/08/51, regulamentada pelo Decreto nº 31.794, de 17/11/52, com a nova redação dada pela 
Lei nº 6.021, de 03/01/74, Lei nº 6.537, de 19/06/78 e Resoluções do Conselho Federal de 
Economia (COFECON). 

 
 
 

1.4. Breve histórico da entidade. 
 

Ao longo da história, os economistas sempre foram conclamados a se pronunciar em momentos 
determinantes de crescimento ou estagnação da economia do País. “Ontem e hoje, eram e ainda 
são requisitados para traçar metas, desenvolver planos e fazer projeções de um futuro que se 
aproxima. ” (Waldir Pereira Gomes – Ex-presidente). 
O exercício da profissão de Economista foi regulamentado com a edição da Lei 1.411, em 13 de 
agosto de 1951, quando foram criados os Conselhos Federal e Regionais de Economistas 
Profissionais, embora a atividade acadêmica de Economia já existisse desde 1827, com a criação 
da cadeira de economia política pelas faculdades de direito em São Paulo. 
Com a edição da Lei, foi constituído o Conselho Federal de Economia em 22.12.1951, no Rio de 
Janeiro, e instalado o CORECON-SP somente após a regulamentação da Lei, que se deu em 
1952. 
 A primeira sede do CORECON-SP foi inaugurada em 18.09.1954, quase dois anos após a sua 
primeira reunião de constituição, e, em 1970 o CORECON-SP mudou-se para o edifício-sede da 
Ordem dos Economistas de São Paulo, onde permaneceu até 2006, quando se transferiu para 
sua sede própria na Rua Líbero Badaró, 425. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
1.5. Organograma. 
 

 
As áreas consideradas estratégicas responsáveis pelo desenvolvimento das atribuições finalísticas da 
UJ estão apresentadas no Quadro a seguir: 
 

 
Áreas 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Departamento 
Registro 

Registro de 
profissionais 

Marcia 
Gomes 

Godoy Sá 

Chefe 
Departamento 

Registro 

Departamento 
Fiscalização 

Fiscalização 
da profissão 

Bruna 
Koski 

Chefe 
Departamento 
Fiscalização 

Departamento 
de Cobrança 

Renegociação 
e cobrança de 

débitos 

Rafael 
Rodrigues 

Chefe 
Departamento 

Cobrança 

Secretaria da 
Presidência 

Disseminação 
da Ciência 
Econômica 

Presidência e o Plenário 

  
 
 
 



 

2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 
 

2.1 Planejamento Organizacional. 

 
Priorizar a missão do Conselho Regional de Economia de São Paulo em organizar e manter o 

registro dos economistas, fiscalizar a profissão de economista e disseminar a ciência econômica. 
Fortalecer a presença do Conselho Regional de Economia junto à categoria, em todo o Estado de São 
Paulo, por meio de cursos, seminários e eventos organizados em conjunto com as respectivas 
Delegacias Regionais. Reforçar a importância da participação do Conselho Regional de Economia do 
Estado de São Paulo no cenário econômico, neste momento especialmente importante, em que a se 
encontra a economia brasileira promovendo debates que proporcionem melhorarias nas condições de 
vida da sociedade brasileira.  
 

Este cenário abre a perspectiva de ampliar a atuação dos economistas que devem estar preparados 
para participar desse processo de mudança. Daí a importância de ações por parte do Conselho 
Regional de Economia do Estado de São Paulo em promover e divulgar a sociedade a importância da 
contribuição dos economistas paulistas ao Brasil.  

 
 

2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício. 
 
As principais ações desenvolvidas em 2020 foram:  
 

 Debates realizados com o objetivo de discutir temas de interesse da sociedade, ligados à política 
econômica e conjuntura nacional e internacional.  

 Regulação e valorização da profissão de economista. 
 Produção constante de conteúdos utilizando a TV Economista. 
 Estreitar a comunicação com os Economistas por meio de informes, bem como através do 

constante aprimoramento no sistema de e-mail para maior agilidade. 
 Melhorias no setor de Tecnologia da Informação.  
 Eventos realizados em conjunto com as Delegacias Regionais, voltados aos Economistas, 

visando aperfeiçoamento e atualização profissional.  
 Reforçar as competências e atribuições das Delegacias Regionais tanto no registro quanto na 

fiscalização, visando trabalho em conjunto com a sede para aproximação dos economistas.  
 Incentivar a presença de alunos de Faculdades de Economia do Interior, visitando a sede e 

instituições, tais como a Bovespa e outras.  
 Fortalecimento do Fórum de Perícias.  
 

As principais ações administrativas realizadas em 2020 foram:  
 

 Reestruturação do quadro de funcionários visando à otimização operacional. 
 Realização de licitações buscando melhoria nos serviços prestados aos Economistas e 

administrativos. 
 
 
 
 
 



 

Propostas de Comissões além das previstas no Regimento Interno:  
 
a) De valorização profissional;  
b) De fiscalização - Elaboração do Plano de Fiscalização de 2020;  
c) De Comunicação (TV Economista/Informes/Portal)  
d) Acompanhamento institucional, visando estreitar o relacionamento do CORECON com os poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, no que tange a questões de interesse dos economistas; 
e) Para o Concurso de Monografias;  

2.1.2.   Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 
 

O Planejamento Estratégico do sistema COFECON/CORECON’s busca contribuir para a formação de 
sadia mentalidade econômica, disseminando a técnica nos diversos setores da economia nacional. 
Regido pela legislação básica e resoluções do COFECON, os planos e as atribuições do CORECON 
são: 
 

 Organizar e manter os registros profissionais dos economistas; 
 Fiscalizar a profissão; 
 Auxiliar o COFECON na divulgação técnica e cumprimento do seu programa de trabalho; 
 Produzir o seu próprio Regimento Interno para exame e aprovação pelo  

COFECON. 
 

 
 
 
 
2.2    Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos. 

 
O CORECON-SP acompanha os resultados alcançados em planejamento estratégico por meio dos 
seguintes instrumentos de gestão:  

 
 Plano anual de trabalho com descrição das atividades que cada departamento deve desenvolver 

anualmente 
 Calendário de eventos 
 Relatório de gestão anual das atividades desenvolvidas. 

 
 

 
 
 

2.2.1 Resultados alcançados em 2020. 
 
Ao término da gestão 2020 é com grata satisfação que apresentamos as atividades desenvolvidas pelos 
Departamentos do Conselho: Registro, Fiscalização, Jurídico, Cobrança, Informática, Imprensa e 
Financeiro do CORECON-SP e da Diretoria que nortearam a gestão 2020 para atingir os objetivos 
estratégicos: 

 
 



 

 

 

 

2.2.1.a REGISTRO. 
 

 
 

NOVOS REGISTROS POR REGIÃO - ANO 2020 
 

NOVOS REGISTROS POR REGIÃO - ANO 2020  

                

TIPO LOCAL/MÊS jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 
Total 

 Regional 
 

Pe
ss

oa
 F

ís
ic

a 

ABC   1                     1 
 

Araçatuba                         0  

Bauru                         0  

Campinas 1 2                     3  

Jundiaí                         0  

Pres. Prudente   2                     2  

Santos 2                       2  

Ribeirão Preto   1                     1  

S. J. do Rio Preto                         0  

S. J. dos Campos                         0  

Sorocaba 1                       1  

Sede - Capital 10 22                     32  

Total Mensal 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42  

                

Es
tu

da
nt

e 

ABC                         0 
 

Araçatuba                         0  

Bauru                         0  

Campinas   1 2                   3  

Jundiaí   1                     1  

Pres. Prudente                         0  

Santos                         0  

Ribeirão Preto                         0  

S. J. do Rio Preto                         0  

S. J. dos Campos                         0  

Sorocaba   1                     1  

Sede - Capital 2 3 4                   9  

Total Mensal 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 



 

Pe
ss

oa
 Ju

ríd
ic

a 

ABC                         0 
 

Araçatuba                         0  

Bauru                         0  

Campinas                         0  

Jundiaí                         0  

Pres. Prudente                         0  

Santos                         0  

Ribeirão Preto                         0  

S. J. do Rio Preto                         0  

S. J. dos Campos                         0  

Sorocaba                         0  

Sede - Capital 1 2 1                   4  

Total Mensal 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

 
 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO  -  ATENDIMENTO 2021 
              

TIPO DE ATENDIMENTO jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 Total  

                            
Reabertura de Registro Pessoa Física 1 2 1                   4 
Reabertura + Tratamento Especial     1                   1 
Transferência + Inscrição Remida                         0 
Tratamento Especial Dispensado  20 25 19                   64 
Cancelamento Pessoa Física 10 72 23                   105 
Falecidos com remissão de débitos   2 1                   3 
Falecidos sem remissão de débitos   9 6                   15 
Transferência Pessoa Física     1                   1 
Reabertura de Registro Pessoa Jurídica                         0 
Cancelamento Pessoa Jurídica 2 19 11                   32 
Transferência Pessoa Jurídica                         0 
Transformação Reg. Sec. p/Definitivo PJ                         0 

Suspensão Temporária de Registro PJ   1                       

Suspensão Temporária de Registro PF 12 31 12                   55 
                           

TOTAL MENSAL 45 161 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
NOVOS REGISTROS POR REGIÃO - ANO 2020 

               

TIPO LOCAL/MÊS jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 
Total 

 Regional 

Pe
ss

oa
 F

ís
ic

a 

ABC           1 1 4   2     8 
Araçatuba     1                   1 
Bauru             1           1 
Campinas 2 4 1 2     3 1 4 1 2 3 23 

Jundiaí 1 1           1     1   4 
Pres. Prudente 2     2             1   5 
Santos   2 2 1     1 1   1 1   9 
Ribeirão Preto 1 2 2       5   4 3   1 18 
S. J. do Rio Preto                   1 1   2 
S. J. dos Campos 1 1   1   1     1 1 1   7 
Sorocaba 2   1       2 1   2   1 9 

Sede - Capital 18 16 14 16   9 7 28 21 20 6 6 161 

Total Mensal 27 26 21 22 0 11 20 36 30 31 13 11 248 

               

Es
tu

da
nt

e 

ABC               1         1 
Araçatuba     1                   1 
Bauru 1                       1 
Campinas 2         1             3 

Jundiaí 1                       1 
Pres. Prudente               2 1       3 
Santos                   1     1 
Ribeirão Preto   1           1 1   2   5 
S. J. do Rio Preto                         0 
S. J. dos Campos                   3     3 
Sorocaba                         0 

Sede - Capital 3 3 2 4   1 4 6 1 1 2   27 

Total Mensal 7 4 3 4 0 2 4 10 3 5 4 0 46 

               

Pe
ss

oa
 Ju

ríd
ic

a 

ABC                         0 
Araçatuba                         0 
Bauru                   1     1 
Campinas                 1       1 

Jundiaí                         0 
Pres. Prudente                         0 
Santos                         0 
Ribeirão Preto                         0 
S. J. do Rio Preto                         0 
S. J. dos Campos                         0 
Sorocaba                         0 

Sede - Capital 7 2         4 2 1   2   18 

Total Mensal 7 2 0 0 0 0 4 2 2 1 2 0 20 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO  -  ATENDIMENTO 2020 

              

TIPO DE ATENDIMENTO jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 Total  

                            
Reabertura de Registro Pessoa Física 2 2 3 1     1 4 2 2     17 
Reabertura + Tratamento Especial 1                       1 
Transferência + Inscrição Remida                         0 
Tratamento Especial Dispensado  42 39 17 4   7 2 24 13 9 7 9 173 
Cancelamento Pessoa Física 69 66 60       37 66 23 47 27 22 417 
Falecidos com remissão de débitos 2 2 1 2     29 11 1 4 3 2 57 
Falecidos sem remissão de débitos 22 3 7 1   21 39 1   2 4 5 105 
Transferência Pessoa Física 1           1 3   2     7 
Reabertura de Registro Pessoa Jurídica                         0 
Cancelamento Pessoa Jurídica 20 4 8       9 9 5 14 7 7 83 
Transferência Pessoa Jurídica                         0 
Transformação Reg. Sec. p/Definitivo PJ 1                       1 

Suspensão Temporária de Registro 16 34 26     19 16 24 14 17 11 10 187 
                           

TOTAL MENSAL 176 150 122 8 0 47 134 142 58 97 59 55 1048 

 

2.2.1.b INFORMÁTICA 
 

Resultados do Departamento de Informática CORECON-SP 

Este Documento é fundamentado no cumprimento das demandas de 
necessidades, investimentos e ações realizadas pela Informática no 

Ano de 2020 
 
 

O que é SLA (Service Level Agreement) ou ANS (Acordo de Nível de 
Serviço) ? 

O Service Level Agreement (SLA) — ou Acordo de Nível de 
Serviço (ANS), em português — é fundamental para 
qualquer contrato de prestação de serviços na TI. Refere-se 
à especificação, em termos mensuráveis e claros, de todos 
os serviços que o contratante pode esperar do fornecedor na 
negociação. 

Além disso, apresenta metas de nível de serviço, termos de 
compromisso, prazos de contratos, suporte técnico, entre outros. Em outras palavras, é um 
esclarecimento técnico do contrato. É importante deixar ressaltar que o SLA é um documento 
exigido em qualquer relação contratual de TI. 



 

Abaixo é demonstrado nosso SLA nos serviços prestados em 2020. 

 

 

FIREWALL 
 
Realizada a melhoria e refinamento da nossa Solução de FIREWALL, contando 
com análise de pacotes criptografados e análise profunda de tráfego SSL/TLS, se 
antepondo às ameaças como, por exemplo, Rasomware e incluindo as novas 
RTDMI E proteção MELTDOWN, além de outros malwares informáticos. 
 
Os principais serviços de segurança estão adicionados em um 
pacote prático, mantendo a rede protegida contra vírus, 
intrusões, redes de bots, spyware, worms e outros ataques 
maliciosos conhecidos e jamais vistos com proteção em tempo 
real contra ataques sofisticados com o sandboxing de rede 
com RTDMI Tecnologia de inspeção de memória profunda 
em tempo real (RTDMI™) também eficaz contra a 
vulnerabilidade do 
Processador(MELTDOWN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Substituição e Melhoria em nossas Ferramentas de Verificação e 
Monitoramento de Estações de Trabalho e Servidores Windows. 

 
Implementamos uma nova solução de segurança endpoint, mais adequada as boas práticas se 
segurança da informação modernas. Entre as melhorias, citamos: 
 
 
 
 

a) Combate mais efetiva a Ransomware; 
 

b) Análise heurística de navegação WEB e conexões SSL/TLS ; 
 

c) Menor cliente Instalado, mais funcionalidades na nuvem. 
 

d) Novas funcionalidades devido ao alinhamento da solução com nosso firewall, criando maior 
segurança entre as camadas TCP-IP, graças a integração 
 

e) Maior efetividade nas operações de gerenciamento e distribuição de políticas de firewall 
complementar em todo o ambiente; 
 

f) Compatibilidade com as Novas Versões de Windows10 como a Build 20H2 
 

g) Redução de incompatibilidades da solução anterior 
 
 
 

 

Atualização de build 20H2 do sistemas operacionais, para 
manutenção de segurança e atualizações do Sistema. 



 

 

Nesta versão foi implementado um conjunto de recursos 
em escopo para os aprimoramentos de desempenho, 
recursos corporativos e otimizações de qualidade. No 
quesito segurança, foi mantida o cilo de atualizações 
constantes de segurança, já que as builds anteriores não 
terão atualizações de segurança em breve. 

 

 

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 

 

 

Com políticas acertadas e de conscientização, conseguimos manter em um nível aceitável nosso 
impacto ambiental no que tange às impressões garantidas pelo Contrato de Outsourcing de 
Impressão, alinhado às melhores práticas de mercado, economicidade e produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fluxo de Dados na Internet  

 

Foram trafegados no ano de 2020 41,4 TB de dados 
somente levando em conta o Acesso e Disponibilidade de 
nossos Serviços na Internet, por um único e Competente 

Link de Dados Dedicado que operou 99,4 % 24x7 
neste mesmo ano 

 

 

 

Sistema de Chamados Interno (Colaboradores CORECON-SP). 

 

Nosso Sistema de Abertura de Chamados Interno, funcionou adequadamente no ano de 2020, 
proporcionando maior precisão nos atendimentos e maior agilidade devido à padronização contínua 
proporcionada, chegando ao chamado de número 8577 no último dia trabalhado em 2020. 

1987 Chamados Técnicos realizados em 2020, chegando a média de 8 por dia em 251 
dias úteis. 

 

Serviços prestados pelo Departamento de Informática 

RESUMO Tarefas, Rotinas e Atribuições Ano de 2020 Tecnologia da 
Informação 

Tipo de Ocorrência / Rotina / Incidência / 
Problema Atendimentos QTDE Total 

Suporte às Delegacias Regionais 80 11 880 

Suporte aos Economistas 215 215 215 
Manutenção Preventiva e Corretiva nos 
Servidores 35 11 385 
Manutenção Preventiva, Corretiva + 
Ajuste Fino de HARDWARE 10 60 660 

Suporte à troca de versão SISCAFW 12 55 660 
Suporte à Sede Office, Sicafw, Rede, 
Email, Impressoras,Etc. 1612 1612 1612 



 

Cotações/Confecção de DV(s)  15 15 15 
Processo de Licitação Esclarecimentos e 
Questionamentos 8 8 8 
Reuniões para validação dos objetos 
com equips.de Mercado 4 4 4 
Quantidade Refere-se a 
Usuários,Equipamentos e Fornecedores.     4439 

       

        

 

 
 
 
Circuito Fechado de Televisão CFTV 
 

 
 

Refinamento e Manutenção Corretiva e Preventiva no Sistema de CFTV na SEDE CORECON-SP, 
provendo segurança e atendimento a solicitações legais, caso requeridas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDAS PARA OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E 
CONTRATOS DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING 

 
 

 

Controle efetivo de impressões pessoais com regramento de quantidade 
de cópias estipulado e cobrança das unidades que extrapolarem o 
limite, com essa política implementada houve um ganho efetivo na 
produtividade de todo o expediente, redução significativa de incidentes 
na impressora e economia de até 15% no custo efetivo de impressão 
deste Conselho. Adequação as normas de segurança da informação 

 

 

 



 



 

 

2.2.1.d DEP. DE COMUNICAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020  

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

 

OBJETIVOS  

 

 Criar e fortalecer uma imagem positiva do Profissional Economista via entidade de Classe, CORECON-
SP;  

 

 Estabelecer o diálogo com os Jornalistas, para ampliar e consolidar uma rede de relacionamento do 
Conselho com a opinião pública (sociedade) por meio da Imprensa;  

 

 Criar e manter oportunidades de relacionamento do Presidente e Conselheiros do CORECON-SP com a 
imprensa, de forma a garantir visibilidade e exposição positiva do Profissional Economista.  

 

 Tornar os Economistas do CORECON-SP fontes fidedignas de informação para a imprensa econômica; 
 

 O trabalho de comunicação foi desenvolvido para influenciar positivamente:  
 

 Imprensa Econômica dos veículos da Imprensa e especializada (revista, jornais, sites e TVs 
especializadas).  

 

 Formadores de opinião, de forma a levar a imagem positiva do profissional Economista para a sociedade 
em geral.  

 

 Ao utilizar as ferramentas de assessoria de imprensa nos diversos meios de comunicação (impressos, 
on-line, redes sociais, rádio e TV), como sugestões de pautas, artigos, agendamento de entrevistas, 
podcasts e videocasts, visaram obter cobertura jornalista e grande exposição dos temas econômicos na 
mídia.  
 



 

 Em 2020 foram obtidos os seguintes resultados em termos de entrevista e participações em matérias e 
programas nas diversas mídias:  

 

 

CORECON-SP (YouTube): 

 

-Criação do Programa “Pergunte ao Barsi”, que alcançou 17.673 visualizações; 

-Retomada do canal no YouTube; 

- 1.428 visualizações; 

-16 vídeos (repostados do canal antigos e produções inéditas). 

 

 

IMPRENSA 

 

O Corecon-SP foi citado em diferentes veículos.  

 

Seguem abaixo alguns exemplos: 

 

Diário Prime 

 



 

 

Estadão 

 

 

Exame 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São Carlos Agora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valor Investe 

 

 

 

 

 
 
 
PUBLICAÇÕES  
 
Todas as mídias relacionadas geraram reproduções em site dos próprios veículos, portais diversos e outros meios 
de comunicação da Internet.  
 

 Facebook (3.922 curtidas; 4.001 seguidores); 
 Site CORECON-SP/ Preparação para lançamento do novo site); 
 Instagram (993 seguidores); 
 Newsletter – E-mail Marketing; 
 Envio de SMS. 

 
 
ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES:  
Facebook CORECON-SP  
 

 Por mês uma estimativa de 788 visualizações; 
 Aproximadamente 6 novos seguidores por semana; 



 

 Alcance de aproximadamente 1.162 pessoas por semana; 
 Envolvimento de 394 seguidores por semana, nas publicações, aproximadamente. 

 

 

Site CORECON-SP 
 
Dados de 2020:  
 

 Usuários: 44.467; 
 Novos usuários 43.675; 
 Sessões: 81.089. 

 
Inserção de notícias (média):  
 
• 5 notícias por dia;  
• 150 por mês;  
• 1.300 por ano.  
 
Newsletter (e-mail marketing) CORECON-SP:  
• 18 newsletters por mês;  
• 216 newsletters por ano (média).  
 

 

 

CORECON-SP ACADÊMICO 

 

- Envio de panfletos para disseminação da profissão Economistas para escolas; 

 
- Presença e cobertura jornalística em eventos de em Faculdades de Ciências Econômicas do Estado de São 
Paulo. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

CORECON-SP MULHERES 

 

Logomarca: 

 

 

 

 

Palestra Eliane Tanabe: 

 

 

 



 

 

 

 

Palestra Economista Nancy Gorgulho Braga: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÊMIO ECONOMISTA DO ANO E PREMIO CORECON-SP DE MONOGRAFIA 2019 

 

Divulgação Prêmio Monografia: 

 

 

 

 

Fotos do evento:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17ª GINCANA CORECON-SP DE ECONOMIA 

 

Divulgação Gincana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotos do evento:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCONTRO DE EX-PRESIDENTES 

 

Fotos do evento:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PALESTRAS E CURSOS 

 

Curso de Matemática Financeira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palestra Ministrada por Francisco Prisco: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Palestra ministrada pelo Presidente Luiz Barsi: 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCONTRO DE DELEGADOS 

 

Fotos do evento:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.1.f FISCALIZAÇÃO 
 

CORECON-SP  

DEPTO DE FISCALIZAÇÃO 

 

RELATÓRIO: 

 

RELATÓRIO: 

 

ROTINAS DESENVOLVIDAS PELO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO EM 2020  

(Período de 02/01/2020 a 18/12/2020)  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente relatório tem como objeto descrever de forma resumida as atividades que foram desenvolvidas pelo 

Departamento de Fiscalização deste CORECON-SP, no decorrer do ano de 2020. 

 

Inicialmente, ressaltamos que as rotinas desenvolvidas fundamentaram-se nos princípios a seguir enumerados: 

  

1) na medida dos recursos humanos e técnicos disponíveis em cada momento, visando sempre a sua otimização, 

os trabalhos se desenvolveram, conforme o PLANO DE FISCALIZAÇÃO-2020. 

  

2) esse PLANO DE FISCALIZAÇÃO-2020 por sua vez, obedeceu as seguintes premissas básicas:   

  



 

2.1- às disposições contidas na "CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA PROFISSÃO DO 

ECONOMISTA", no "Capítulo 6.2 - Os procedimento de fiscalização profissional", principalmente, 

o item 3 deste capítulo, cujo trecho segue transcrito abaixo: 

  

 

Capítulo 6.2 - Os procedimento de fiscalização profissional 

6.2 – Os procedimentos de fiscalização profissional 

3 – A fiscalização focalizada representa uma ação consciente do CORECON de selecionar de  ofício  

os  objetos  de  fiscalização  com  vistas  ao  cumprimento  eficaz  de  sua  missão institucional, 

direcionando seus esforços para as áreas mais relevantes para o exercício da profissão.   

3.1 – Compõem a fiscalização focalizada três etapas em sequência lógica:  

  

I – A análise de risco, que tem por objetivo selecionar os objetivos das ações de fiscalização em 

função de critérios de efetividade na ação fiscalizadora, aplicados nesta ordem:  

  

a) a probabilidade de sucesso em cada ação específica, representada por uma maior receptividade 

da instituição objeto da fiscalização, pela inexistência de precedentes desfavoráveis na instituição 

ou situação escolhida ou pela disponibilidade de recursos ou circunstâncias que favoreçam um 

resultado desejável naquela ação frente a outros potenciais. 

b) o efeito multiplicador que um sucesso em uma ação fiscalizadora representará, através da 

abertura de precedentes positivos aplicáveis em outras ações ou da superação de precedentes 

negativos anteriores;  

 c) o potencial quantitativo de geração ou manutenção de registros em função de um sucesso de 

uma dada ação fiscalizadora.  

  

II – A geração de precedentes, que consiste na atuação em profundidade nos casos selecionados 

pela análise de risco, concentrando recursos humanos, materiais e técnicos na obtenção de sucesso 

na ação fiscalizadora.  



 

 III – A generalização dos precedentes positivos obtidos, aplicando-os em ações de características 

similares ou com objetos de fiscalização similares. 

  

3) Seguindo essa estratégia, foi desenvolvida uma análise econômico-financeira sobre a contribuição resultante 

de novos registros de Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídicas, cujas conclusões foram as seguintes: 

  

3.1- no curto prazo, a fiscalização de Pessoas Jurídicas resulta em maior contribuição para a Receita 

da Entidade, em termos de anuidades e demais emolumentos, com a vantagem de incluir em seu 

registro o Economista Responsável, podendo resultar em novos registros de Economistas; 

  

3.1.1- da análise da natureza e especialidade das Pessoas Jurídicas, obrigadas ao registro no 

CORECON, concluiu-se que aquelas voltadas ao Mercado de Capitais, inscritas na CVM, em 

especial as "Prestadoras de Serviços de Administração de Carteiras", constituem o tipo mais 

adequado à priorização estabelecida; 

  

3.2- paralelamente, as ações da Fiscalização também foram dirigidas aos outros tipos de Pessoas 

Jurídicas, voltadas à exploração de Serviços de Consultoria, Assessoria, Avaliações, Perícias e demais 

atividades de natureza econômico-financeira, supostamente obrigadas ao Registro no CORECON. 

 

 3.2.1- Em muito contribuíram para intensificar essas ações, as ferramentas de pesquisa 

disponíveis, tais como:  

 

a) Acesso gratuito às fichas de breve relato das empresas registradas na JUCESP, o que 

aumentou o universo de empresas a serem investigadas pelos agentes fiscais; 

 

b) Contrato com a Boa Vista Serviços S/A: www.boavistaservicos.com.br, ferramenta que 

também pode ser utilizada na prospecção de empresas por palavra chave, além de nos 

possibilitar o acesso ao respectivo CNPJ, capital social, nome dos sócios, endereço, etc. 

 

 



 

As ferramentas citadas acima, que serão mais bem detalhadas no item 7.2 deste relatório, 

ampliaram o campo de fiscalização deste Departamento, possibilitando-nos desenvolver novas 

atividades, tais como: 

 

 proceder à fiscalização de pessoas jurídicas “suspeitas”, selecionadas a partir da 

respectiva denominação social que contenha palavras chaves que sugiram a prestação de 

serviços de natureza econômico-financeira; 

 proceder à atualização do capital social das empresas registradas no CORECON-SP, que 

tenham seus atos constitutivos e alterações registrados na Junta Comercial; 

 proceder à fiscalização sobre as pessoas físicas que concedem entrevistas como 

Economistas na mídia (internet, jornais, TV), das quais não era possível descobrir o seu 

endereço, para envio de ofício por este Depto de Fiscalização, ou o seu CPF, informação 

indispensável à cobrança judicial de uma eventual multa aplicada por este CORECON-SP. 

 

 3.3- na mesma linha de priorização, as ações da Fiscalização foram também dirigidas àquelas Pessoas 

Jurídicas já registradas no CORECON-SP que, por vários motivos, estavam em débito quanto à 

indicação de Economista Responsável;  

 

3.4- da mesma forma, tiveram prioridade nas ações desenvolvidas por este departamento a fiscalização 

dos Bacharéis em Economia, localizados através da internet, em sites de empresas que divulgam os 

nomes e a graduação dos integrantes de suas equipes econômicas e equipes de outros departamentos 

que abrigam economistas, além da fiscalização das pessoas que se apresentam como economista na 

mídia, sobre as quais constatamos possuírem graduação em economia. 

 

  

 

4- Recursos Humanos do Depto. de Fiscalização: 

  

4.1- Dois Agentes Fiscais: Bruna e Fábio 

 Uma estagiária de fiscalização: Stephani, com fim do contrato de estágio em Outubro/2020. 



 

  

ROTINAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 

 

A seguir, em linhas gerais, as atividades desenvolvidas no dia a dia pela Fiscalização de Pessoas Físicas e de 

Pessoas Jurídicas foram: 

  

1) Atendimento às consultas, diretas ou através do Depto de Registro, Cobrança e Jurídico, feitas por telefone, 

e-mail ou pessoalmente, por Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas e pelos Cartórios de Registro Civil de 

Pessoa Jurídica, sobre a necessidade ou não de registro no CORECON, em função de suas atividades 

profissionais ou do Objeto Social de uma empresa. 

 

2) Análise e Instrução nos Processos Administrativos, PAs, respectivos sobre os Pedidos de Cancelamento de 

Pessoa Física / Pessoa Jurídica, com emissão de Parecer da Fiscalização e posterior remessa do P.A. ao 

Depto Jurídico, para emissão do Parecer Jurídico. Nossas análises e pareceres são legalmente 

fundamentados, de forma a permitir a comparação do efetivo exercício de atividades profissionais da Pessoa 

Física, ou do Objeto Social da Pessoa Jurídica, com as atividades privativas ou inerentes a Economia e 

Finanças, contidas na Consolidação da Legislação da Profissão do Economista (COFECON). 

 

3) Atendimento, por e-mail, a consultas feitas à Ouvidoria (Corecon – Fale Conosco), por Pessoas Físicas ou 

Jurídicas. 

 

4) Frequentes pesquisas de julgados / acórdãos recentes que melhor fundamentem as ações na fiscalização 

das Pessoas Físicas e Jurídicas. 

5) Fiscalização de Pessoas Físicas não registradas no CORECON-SP: 

 

Os critérios básicos adotados pelo CORECON-SP, para a definição da exigibilidade ou não do registro das 

Pessoas Físicas, são os descritos na "CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA PROFISSÃO DO 

ECONOMISTA", no "Capítulo 6.2 - Os procedimentos de fiscalização profissional" combinado com o 

“Capítulo 2.3 – O campo profissional do economista 2.3.1 – As atividades desempenhadas pelo 

economista”. 

 



 

a) Fiscalização sobre os graduados em Economia, provenientes das Faculdades do Estado de São 

Paulo.  

 

A partir da lista de graduados, fornecida pela Faculdade ao CORECON-SP, ou disponibilizada no site 

da própria Instituição, o Depto de Fiscalização verifica, para cada um deles, se existe registro do seu 

nome, neste CORECON-SP. Em caso negativo, é feita uma vasta pesquisa pela internet, a fim de obter 

indícios de que o Bacharel em Economia esteja exercendo a profissão (sites onde conste seu nome em 

equipe econômica de bancos, trabalhos realizados por ele, nas Consultorias, Gestoras de Recursos e 

diversas outras empresas). Com base em indícios consistentes de exercício da Profissão, o Economista 

é convidado, através de ofício, a efetuar sua regularização. 

 

Os sites abaixo são os mais frequentemente utilizados pelo Depto de Fiscalização para a confirmação 

ou a obtenção do nome de graduados em Ciências Econômicas: 

 

 DIPLOMAS REGISTRADOS PELA USP 

A USP é representante do MEC para registrar diplomas dos graduados em diversas faculdades de 

São Paulo. 

https://uspdigital.usp.br/netunoweb/ntwPublicoAcesso.jsp?codmnu=2062   

 

 

 USP - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA – PESSOAS  

Contém a relação de ex-alunos, graduados na Universidade, a partir do ano de 1950 até 2013. 

http://200.144.189.47/feaecon/pessoas.php?i=83  

  

 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. 

A Plataforma Lattes: a base de dados de currículos e instituições das áreas de Ciência e Tecnologia. 

Permite a pesquisa de currículos de docentes e alunos, dos quais constam informações relevantes 

como graduações, especializações, orientações de teses e TCC’s, endereço comercial atual, 

experiência profissional, contato e outras. 

http://lattes.cnpq.br/ 



 

 

 LISTA DE ALUNOS GRADUADOS PELA FAAP  

Em linhas gerais, os sites acima auxiliam a Fiscalização na medida em que fornecem os nomes 

dos Bacharéis em Economia, já diplomados. Ajudam-nos também a descobrir se aqueles que se 

intitulam Economistas, são graduados em Economia, e onde trabalham atualmente, com base, por 

exemplo, nas informações contidas na Plataforma Lattes. 

http://www.faap.br/aaafaap/index.htm 

 

Além dos sites acima, consultamos frequentemente sites de busca, como Google, Clippings de 

Notícias, e outros sites de diversas empresas, como os de Instituições Financeiras, Consultorias, 

Gestoras de Recursos, e outros, em busca das áreas onde o Economista pode atuar e de informações 

sobre os integrantes dessas áreas, tais como: - Equipes Econômicas, Equipe de Estudos Econômicos, 

Equipes de Analistas de Investimentos, de Mercado de Capitais, etc. 

 

 

 

b) Fiscalização de Economistas concedendo entrevistas, comentários, colunas, nas diversas 

mídias.  

 

Antes de qualquer ação do Depto de Fiscalização, realizamos uma vasta pesquisa na internet e 

consultamos o site de registro de diplomas da USP e outras instituições de nível superior que 

disponibilizam o nome de seus formandos, a fim de nos certificar de que o fiscalizado é bacharel em 

economia.  

A fim de evitar a abertura de processo de fiscalização para alguém já registrado no sistema CORECON, 

consultamos os CORECONs dos outros Estados, uma vez que o COFECON não disponibiliza um 

cadastro nacional de pessoas físicas registradas. 

 

c) Apuração de denúncias do exercício ilegal da Profissão, e providências. 

 



 

d) Análise de Editais de Concurso Público – para nele fazer constar a exigência de registro no respectivo 

Órgão de Fiscalização Profissional, quando se trata da profissão de Economista. 

 

e) Realização de visitas para registro de economistas em seus postos de trabalho. 

 

f) Realização de busca na rede social profissional Linkedin. 

 

 

 

7. Fiscalização das Pessoas Jurídicas sem registro no CORECON-SP: 

 

Os critérios básicos adotados pelo CORECON-SP, para a definição da exigibilidade ou não do registro das 

sociedades, são os descritos na "CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA PROFISSÃO DO ECONOMISTA", 

no "Capítulo 6.2 - Os procedimento de fiscalização profissional" 

 

6.1) Principais tipos de sociedades sujeitas ao registro no CORECON: 

 

 Prestadoras de Serviços de Assessoria/Consultoria de natureza econômico-financeira: 

Viabilidade Econômica, Assessoria/Consultoria Econômico-Financeira, Consultoria de 

Investimentos, Perícias Econômicas, Avaliações Econômicas e outros; 

 Bancos de Investimentos, Bancos Múltiplos com Carteira de Investimento; 

   

6.2) Fontes de pesquisa para a fiscalização de Pessoa Jurídica: 

 

 Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP): www.jucesponline.sp.gov.br (consulta 

gratuita às fichas cadastrais de empresas, que tiveram os seus atos constitutivos e alterações 

registrados na JUCESP). 

Por meio do site www.jucesponline.sp.gov.br, prospectamos as sociedades “suspeitas” a 

partir da respectiva denominação social, que contenha palavras chaves, que sugiram a 

prestação de serviços de natureza econômico-financeira, tais como: Viabilidade Econômica; 



 

Assessoria Econômica, Consultoria Econômica e Econômico-Financeira, Consultoria de 

Investimentos, etc. 

Ao acessar a ficha cadastral da empresa na JUCESP, obtém-se o endereço, nome dos sócios, 

capital social e resumo do objeto social (CNAE) e CNPJ, quando cadastrado.  

Como base nessa ficha cadastral, podemos atualizar o capital social das empresas já 

registradas no CORECON-SP. 

 

o Infosense - Informações Cadastrais: http://consulta.procob.com/pesquisa_v2/   

 

Utilizamos essa ferramenta para, a partir da razão social de uma empresa, obter o seu CNPJ, 

capital social, nome dos sócios, endereços, etc.  

Ela também é utilizada na prospecção por palavra chave, possibilitando-nos localizar 

empresas suspeitas de prestarem serviços de natureza econômico-financeira.  

 Banco Central do Brasil (BACEN):  www.bcb.gov.br  

 

Pesquisamos por Bancos de Investimentos e Bancos Múltiplos com Carteira de Investimentos 

e obtemos informações relevantes sobre tais sociedades.  

 Receita Federal:  www.receita.fazenda.gov.br  

Consultando o CNPJ no site da Receita Federal, acessamos a ficha de situação cadastral da 

empresa, através da qual verificamos, dentre outras informações, a sua atual situação: ativa, 

inativa, baixada; o seu CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), e o seu 

endereço.   

Através do CNAE é possível identificar empresas suspeitas, das quais solicitamos informações 

sobre as atividades que desenvolvem. 

 

 www.registro.br 

 

Todos os domínios na Internet com extensão .BR são registrados, exclusivamente, no 

Registro.br . 



 

Neste site, através da opção WHOIS, pode-se obter informações completas sobre o domínio 

registrado por uma empresa ou pessoa física, incluindo, em cada caso, o seu CNPJ, razão 

social, telefone ou CPF, nome, telefone, etc. 

 

 Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOU) - Caderno Empresarial; 

Analisamos o objeto social de empresas não registradas no CORECON, constante das suas 

atas de assembleia geral, publicadas no DOU e, quando há indícios do exercício de atividades 

inerentes ao campo profissional do Economista, procedemos à instauração do processo de 

fiscalização.  

Consultamos os balanços de empresas já registradas no CORECON, a fim de proceder à 

atualização do seu capital social.  

 Jornais e Revistas: Valor Econômico, Folha do Estado de São Paulo, Diário do Comércio, 

Veja, Isto É, etc; 

 

 Internet: sites de busca como Google e etc. 

 

9. Fiscalização das Pessoas Jurídicas registradas no CORECON-SP, com irregulares quanto à 

indicação do Economista Responsável: 

 

Contatamos as empresas que se encontram irregulares quanto à indicação do Responsável Técnico por 

suas atividades, para que procedam à regularização, em atendimento ao disposto na Lei nº 6.839/80.  

 

10. Etapas e procedimentos relativos à Instrução e andamento do Processo Administrativo de 

Fiscalização, em linhas gerais: 

 

1. Identificação de objeto social /atividade profissional fiscalizável; 

2. Abertura de Processo Administrativo de Fiscalização (P.A.), com número de Processo registrado 

em Livro Ata; 

3. Juntada dos documentos que motivaram o início do Processo de Fiscalização (fichas cadastrais 

obtidas no site da Receita Federal, JUCESP e CVM, atas de assembleia geral publicadas no DOU, 



 

informações/propagandas extraídas de jornais, revistas ou do site da própria empresa e outras 

fontes na internet); 

4. Inclusão de dados cadastrais no SISCAF; 

5. Encaminhamento de Ofício ao fiscalizado, comunicando-o da obrigatoriedade do registro; 

6. Registro da ocorrência sobre o encaminhamento do Ofício no SISCAF; 

7. Encaminhamento de Notificação, reiterando a necessidade de registro ou de apresentação de 

contraditório, no prazo 15 dias, a contar do recebimento do mesmo; 

8. Registro da ocorrência sobre a Notificação no SISCAF; 

9. Encaminhamento de Auto de Infração, com prazo de 15 dias, a contar do seu recebimento, para 

regularização do registro; 

10. Registro da ocorrência sobre o Auto de Infração no SISCAF; 

11. Solicitação de Parecer Jurídico, sempre que for o caso, com o devido registro no SISCAF; 

12. Redação de Relatório de Fiscalização e encaminhamento do Processo Administrativo de 

Fiscalização ao Plenário, que deliberará quanto à aplicação de multa por infração à Lei nº 1411/51; 

13. Encaminhamento de Oficio ao fiscalizado, comunicando-o da aplicação da multa pelo Plenário do 

Corecon, além do Acórdão e boleto para o seu recolhimento; 

14. Registro da ocorrência no SISCAF, sobre o Ofício, Acórdão e Multa; 

15. Encaminhamento do Processo à Assessoria Jurídica do CORECON-SP para que seja efetuada a 

cobrança judicial da multa aplicada quando a empresa não tiver efetuado o seu recolhimento, 

tampouco,  

16. Se não houve o pagamento de multa, o Processo é encaminhado à Assessoria Jurídica para que 

procedam a nova comunicação ao Economista ou Empresa fiscalizada, informando da 

possibilidade de cobrança judicial.  

17. Se, em qualquer etapa do Processo, o fiscalizado mover ação judicial, o Processo Administrativo 

de Fiscalização é paralisado e encaminhado para Assessoria Jurídica para as providências 

cabíveis; 

18. Havendo interposição de recurso, em qualquer fase do Processo, é providenciada a instrução 

necessária e o seu encaminhamento ao Depto Jurídico, à Plenária do CORECON, ou do 

COFECON, conforme o caso, nos termos da Consolidação da Legislação da Profissão de 

Economista. 

 

 

 

 

 



 

Obs.:  Em qualquer etapa do Processo: 

 

 São prestados esclarecimentos adicionais por meio de reuniões com o interessado, ou por 

telefone, e-mail, correspondências e outros. Todos esses contatos e documentos enviados e 

recebidos são registrados no SISCAF e juntados ao Processo. 

 Todos os comprovantes de ciência dos comunicados enviados ao fiscalizado são juntados ao 

Processo. 

 A parte interessada pode ter vistas ao Processo, mediante a assinatura de termo de vista, que 

também é juntado ao Processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este é o resumo das atividades desenvolvidas pelo Depto de Fiscalização em 2020. 

Por oportuno, anexamos a seguir o item INDICADORES DA FISCALIZAÇÃO (ANEXO I), que apresenta os 

resultados obtidos no ano de 2020, as tabelas contendo um resumo das ocorrências relativas às pessoas 

físicas e jurídicas que estão ou estiveram sob fiscalização (ANEXOS II e III) e a relação das pessoas físicas 

e jurídicas que se registraram, em 2020, a partir das ações deste departamento (ANEXOS IV e V). 

 

 

Este é o Relatório 

Depto de Fiscalização 

Janeiro de 2021 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

INDICADORES DA FISCALIZAÇÃO 

Registros efetuados em 2020, a partir de ações do Depto de Fiscalização e 

 Receita estimada pelos novos registros para 2021 

 

PESSOAS FÍSICAS 

 

 Quantidade de Registros Definitivos: 16 registros 

 Receita estimada pelos novos registros DEFINITIVOS, considerando os valores de anuidade vigente em 

2021: R$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais). 

 

PESSOAS JURÍDICAS 

 

 Quantidade de Registros Definitivos: 02 registros 

 Receita estimada pelos novos registros, considerando o valor das anuidades vigentes em 2021: R$ 

3.219,60 (três mil, duzentos e dezenove reais e sessenta centavos). 

 

QUADRO GERAL DE REGISTROS - Pessoa Jurídica e Pessoa Física 

(Pessoa Jurídica é considerando os valores das anuidades vigentes em 2021) 

 

16 registros definitivos de Pessoa Física, que geram receita de R$ 7.840,00 

02 registros de Pessoa Jurídica, que geram receita de R$ 3.219,60 

TOTAL: 18 registros 

RECEITA GERADA PELA ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS 

R$ 19.704,06 

RECEITA ANUAL ESTIMADA TOTAL: R$ 30.763,66 

 



 

 

ANEXO II 

 

QUADRO RESUMO DE OCORRÊNCIAS: PESSOAS FÍSICAS 

 

PERÍODO: 02 DE JANEIRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 

 

PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS POR AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO  

FISCALIZAÇÃO SOBRE ECONOMISTA NA INTERNET 18  

ECONOMISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA FISCALIZADA  

(REGISTRO DEFINITIVO) 
-  

(1) TOTAL DE ECONOMISTAS REGISTRADOS POR AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO EM 2020 18  

     

OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS PESSOAS FÍSICAS 

OFÍCIOS  121 

NOTIFICAÇÕES  60 

AUTOS DE INFRAÇÃO 34 

MULTAS APLICADAS - 

E-MAILS ENVIADOS/RECEBIDOS 35 

CONTATOS TELEFÔNICOS 32 

ENCAM. DE PROCESSOS A OUTROS DEPTOS 325 

OUTRAS OCORRÊNCIAS (INFORMAÇÕES / RECEB. DE DOCS / ARQUIVAMENTOS / 
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL) 

47 

(2) TOTAL DE PROCEDIMENTOS 654 

 

 



 

PARECERES EMITIDOS PELA FISCALIZAÇÃO 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES  51 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE REGISTRO 257 

(3) TOTAL DE PARECERES EMITIDOS 308 

 

 

TOTAL GERAL DOS PROCEDIMENTOS (PESSOA FISICA) (1) + (2) + (3)  980 

 

 

TOTAL DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO NA PRESENTE DATA 56 

 

 

 

ANEXO III 

 

QUADRO RESUMO DE OCORRÊNCIAS: PESSOAS JURÍDICAS 

 

PERÍODO: 02 DE JANEIRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 

TOTAL DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO NA PRESENTE DATA 23 

 

 

(1) PESSOAS JURÍDICAS REGISTRADAS POR AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO EM 2020 02 

 

 

 

 



 

OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS PESSOAS JURÍDICAS EM 2020 

OFÍCIOS  49 

NOTIFICAÇÕES 12 

AUTOS DE INFRAÇÃO 15 

MULTAS APLICADAS - 

E-MAILS ENVIADOS/RECEBIDOS 14 

CONTATOS TELEFÔNICOS 14 

OUTRAS OCORRÊNCIAS (INFORMAÇÕES / REC. DE DOCS / DEFESA / 
ARQUIVAMENTOS / ENCAMINHAMENTO A OUTROS DEPTOS / ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL) 

957 

(2) TOTAL DE PROCEDIMENTOS 1061 

 

ANÁLISES DE OBJETO SOCIAL 

ANÁLISE DO OBJETO SOCIAL – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE REGISTRO 34 

ANÁLISES E ORIENTAÇÕES (PESSOALMENTE / TEL. / CONTATO VIA SITE / E-MAIL) 
PARA CONTADORES, ADVOGADOS E OUTRAS EMPRESAS, RELATIVAS A OBJETOS 
SOCIAIS E NECESSIDADE DE REGISTRO) 

23 

(3) TOTAL DE ANÁLISES 57 

 

ATUALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – EMPRESAS COM REGISTRO DEFINITIVO NO CORECON-
SP, COM SEUS ATOS CONSTITUTIVOS E ALTERAÇÕES ARQUIVADOS NA JUNTA COMERCIAL 

DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP) 

EMPRESAS LOCALIZADAS NA JUCESP 1062 

EMPRESAS QUE TIVERAM O SEU CAPITAL SOCIAL ALTERADO NO SISCAF COM 
BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NA JUCESP (somente empresas que alteraram sua faixa 

de capital social, as empresas que tiveram aumento de capital sem alteração de faixa de cobrança, não constam 
aqui). 

12 

(4) TOTAL DE PROCEDIMENTOS 1074 

RECEITA ESTIMADA GERADA PELAS EMPRESAS QUE TIVERAM AUMENTO DE 
CAPITAL 

R$ 
19.704,06  

 

 

TOTAL GERAL DOS PROCEDIMENTOS (PESSOA JURÍDICA)  (1) + (2) + (3) + (4) 2194 

 



 

ANEXO IV 

 

RELAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS REGISTRADAS EM 2020 A PARTIR DE AÇÕES DO DEPTO 
DE FISCALIZAÇÃO  

 

 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 
CAPITAL 

SOCIAL (R$) 

ANUIDADE 
INTEGRAL 
2021 (R$) 

GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. 34.276.448/0001-54 500.000,00 2.414,70 

PACTOR FINANÇAS CORPORATIVAS CONSULTORIA 
LTDA. 

13.558.274/0001-42 30.000,00 804,90 

 

EMPRESAS QUE SE REGISTRARAM 02 empresas 

RECEITA ANUAL ESTIMADA PELOS NOVOS REGISTROS R$ 3.219,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

 

RELAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS EM 2020 A PARTIR DE AÇÕES DO DEPTO DE 
FISCALIZAÇÃO  

 

      

 

REGISTRADOS POR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS - ECONOMISTAS RESPONSÁVEIS 

NOME CPF ANO 
TIPO DE 

REGISTRO 

ALEX MODERN 470.853.328-40 2020 DEFINITIVO 

ALEXANDRE PORTUGAL DE ALMEIDA 382.310.078-57 2020 DEFINITIVO 

ARIANA STEPHANI ZERBINATTI 418.373.118-62 2020 DEFINITIVO 

BRENO AUGUSTO COLUSSO CHAGAS 419.881.998-08 2020 DEFINITIVO 

CAIQUE DIAS CALUETE 391.716.678-06 2020 DEFINITIVO 

CLAYTON DE SOUSA CALIXTO 164.197.858-98 2020 DEFINITIVO 

DIOGO ALEJANDRO HOFFMANN ARIAS 398.581.858-47 2020 DEFINITIVO 

ÉRICO HENRIQUE GARCIA DE BRITO 295.157.928-43 2020 DEFINITIVO 

FLÁVIO ESTEVEZ CALIFE 248.333.518-70 2020 DEFINITIVO 

GABRIEL FONGARO DE ARAÚJO PEREIRA 370.170.518-66 2020 DEFINITIVO 

HENRIQUE AUGUSTO ESTETER 428.050.858-50 2020 DEFINITIVO 

JULIANA DEI SANTO BENEDETTI 368.123.928-20 2020 DEFINITIVO 

LUCA ROTHER CREPALDI 020.511.821-67 2020 DEFINITIVO 

LUCAS NÓBREGA AUGUSTO 379.444.208-30 2020 DEFINITIVO 

RENATO LUIS VALADARES BREIA 217.753.588-36 2020 DEFINITIVO 

TATIANA ALEIXO NOGUEIRA 394.891.998-42 2020 DEFINITIVO 

TOTAL 16 Economistas 

 

REGISTRO DE PESSOA FÍSICA QUANTIDADE RECEITA ESTIMADA 

REGISTRO DEFINITIVO 16 R$ 7.840,00 

 



 

Este é o Relatório 

Depto. de Fiscalização 

Janeiro de 2020 

 

2.3  Desempenho orçamentário 
 
O Balanço Orçamentário previsto no artigo 102 e no anexo 12 da Lei 4320/64, apresenta as receitas 
estimadas e as despesas fixadas no orçamento, em confronto com as receitas arrecadadas e as 
despesas executadas respectivamente. 
 
As receitas orçamentárias são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei 4320/64 e seguem o 
regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação, e as 
despesas seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu 
empenho (artigo 35 da Lei 4320/64).  
 
 
                                                                                                                                                                                          

2.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 
unidade 
 

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da lei 4.320/64, demonstra as receitas e 
despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra 
orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que 
se transferem para o exercício seguinte, sendo que o Restos a Pagar do exercício são computados 
na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 
 
 
A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma 
no resultado financeiro, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas 
no período. 
 
As receitas orçamentárias possuem nesse balanço os mesmos critérios de classificação adotados 
no Balanço Orçamentário. 
 
As contas listadas no grupo da Receita extra orçamentária são todas aquelas cujos valores 
transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se os valores inscritos em 
restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da lei 4.320/64, compõe esse grupo 
para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa. 
 
 
 
 

 
 



 

2.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos 
 
Item não aplicável. Não ocorreu transferência de recursos no exercício de 2020. 
 
 
 

2.3.3 Informações sobre a realização das receitas 
 

- Receita de Contribuições: são recursos provenientes das anuidades de profissionais e empresas 
que são recebidos em cobrança administrativa e jurídica (dívida ativa); 
- Receitas de Serviços: provenientes da inscrição de profissionais e empresas, emissão de carteiras, 
certidões e atestados; 
- Outras Receitas Correntes: as receitas classificadas neste grupo decorrem de: multas sobre 
exercício ilegal da profissão (pessoa física e jurídica); dívida ativa (administrativa e executiva); multa, 
juros e atualização monetária; honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais. 

 
2.4 . Desempenho operacional 

 
O CORECON-SP em suas atividades continuadas para fortalecimento da profissão de economista 
realizou diversas atividades e projetos com intuito de atingir as metas estabelecidas para o ano. As de 
maior relevância no período foram: 
- Registro Profissional de Pessoa Física: projeto que visa o cumprimento da legislação da profissão do 
economista quanto ao registro de profissionais de economia no órgão fiscalizador da profissão. 

 
 

2.5 . Gestão das multas aplicada em decorrência da atividade de fiscalização 

Item não aplicável.  

2.6 . Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

Indicadores 2017 2018 Variação 17/18 

ECV 12.995 13.449    3,49% 
Reserva Financeira 9.606.022,37 10.693.655,35  11,32% 
Receita Total 9.281.734,82   9.086.218,36  - 2,11% 
Receita Financeira * 1.143.419,96      766.651,04 -32,95% 
Despesa Total 7.934.586,45   8.054.309,85    1,51% 
    

* Aplicação em Fundo de Investimentos   
 

 

 

 



 

3. GOVERNANÇA. 
 

3.1. Descrição das estruturas de governança. 

A governança no CORENCON/SP baseia-se nas premissas de que o poder exercido deve ser realizado 
com transparência, legalidade impessoalidade, moralidade e, principalmente, com a prestação de 
contas à sociedade. Para o cumprimento destes princípios, a estrutura de governança do 
CORECON/SP envolve direcionamento das políticas e planos as necessidades das partes interessadas 
(profissionais economistas, usuários dos serviços da entidade, cidadãos e sociedade em geral). 

 Plenário  

 O Plenário é formado por 24 conselheiros (12 efetivos e 12 suplentes) eleitos por três anos, por 
voto direto dos economistas inscritos no CORECON-SP, com renovação de um terço a cada 
ano, quatro membros efetivos e quatro suplentes. 

 Os cargos de Presidente, Vice-presidente e Conselheiro são exercidos a título gratuito e se 
constitui em relevante serviço à sociedade. 

 O mandato do Presidente e Vice é de um ano permitida à reeleição por mais 02 (dois) períodos 
consecutivos, condicionada sempre a duração do respectivo mandato como conselheiro.  

3.2.  Informações sobre os dirigentes e colegiados 

O Plenário do CORECON/SP é o órgão máximo da entidade, formado por 12 Conselheiros efetivos e 
12 Conselheiros suplentes e suas sessões são realizadas mensalmente, conforme cronograma anual. 

 

O processo de escolha dos Conselheiros do CORECON/SP acontece por intermédio de eleições diretas 
realizadas anualmente, mediante os votos dos profissionais economistas em situação regular perante 
o conselho, sendo renovado 1/3 (um terço) do Plenário da entidade em uma eleição e 2/3 (dois terços) 
na eleição seguinte.  

 

3.3.  Atuação da unidade de auditoria interna 

Relacionamos a seguir a atuação da auditoria interna:  
 
· Supervisão em suas atividades, seja de levantamento de procedimentos, definição ou execução de 
testes de validação e transacionais; 
· Acompanha atuação dos departamentos, visando sincronia de atividade; 
· Auxilia na definição de programa de ação, a partir do que está estabelecido no programa Anual de 
Auditoria Interna; 
· Elabora levantamento de procedimentos e confecciona Papel de Trabalho correspondente, na forma 
descritiva ou fluxografada; 
· Executa testes de validação e de transação de acordo com programa de ação estabelecido; 
· Emite pareceres intermediários a respeito de enfoques examinados; 
· Estabeleça a adoção de plano de amostragem, aplicada ao sumário de volume; 
· Observa o cumprimento de normas, procedimentos internos e determinações legais nos enfoques 



 

examinados; 
· Formula recomendações a nível de Papel de Trabalho, com relação a pontos de racionalização, 
simplificação, fortalecimento do controle interno, segurança das informações, irregularidades ou 
divergências observadas nos enfoques examinados; 
 

 

3.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos. 

De acordo com o art. 22, da Resolução 1.851/2011 do COFECON: 

As responsabilidades pelos atos de gestão serão apuradas conforme as competências regimentais de 
cada gestor e as circunstâncias específicas, cabendo aos órgãos administrativos e judiciais 
competentes, após a apuração administrativa, e ao Tribunal de Contas da União a fixação de 
responsabilidades individuais e solidárias por irregularidades ou impropriedades, nos termos do artigo 
12, I, da lei nº 8.443/92. 

 

3.5.  Gestão de riscos e controles internos  

A alta direção do CORECON/SP considera os controles internos como elementos essenciais a 
consecução dos objetivos e o cumprimento da missão da entidade, contribuindo para alcançar os 
resultados planejados, bem como a escrita observância à legislação e regulamentos aplicáveis à 
entidade. 

O nível de documentação é considerado adequado e suficiente, havendo a definição clara das 
responsabilidades, bem como das delegações de autoridade e competência, em documentos formais. 
Há normas que regulamentam a guarda, estoque e inventário de bens e valores, buscando evitar 
perdas, danos ou mau uso do recurso do CORECON/SP. Os processos de trabalho são padronizados 
e estão descritos em procedimentos documentados. As metas e objetivos estão devidamente 
formalizados e há identificação clara dos processos crítico para execução das metas e objetivos da 
entidade  

É prática da Plenária a identificação dos riscos envolvidos em seus processos, bem como da 
probabilidade de sua ocorrência e da necessidade de adotar ações para mitigar esses ricos. Quando 
fraudes, desvio ou condutas inadequadas são identificados, CORECON/SP instaura inquérito ou 
sindicância interna buscando apurar as responsabilidades envolvidas e o eventual ressarcimento do 
dano, quando aplicável. 

A realização periódica de auditorias internas garante a confiabilidade das informações financeiras 
produzidas, bem como a qualidade e transparência dessas informações.  

Os instrumentos de controle interno da entidade são constantemente avaliados, buscando verificar sua 
validade suficiência e qualidade, contribuindo para a melhoria de seu desempenho. 

 



 

3.6.  Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados.  

Os serviços prestados pelos Conselheiros e membros do sistema CORECON/SP tem caráter 
voluntário e gratuito. 

3.7.  Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

Item não aplicável. Neste Conselho não houve contratação de auditoria independente.  
 

 

 
4. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 
4.1. Canais de acesso do cidadão. 

 
Os economistas e público em geral podem acessar os serviços oferecidos pelo CORENCON/SP por 
meio de seu atendimento presencial na sede da entidade, bem como suas 10 delegacias regionais, 
instaladas nas principais cidades do estado. 
Além do atendimento presencial o CORECON coloca à disposição dos usuários o serviço de tele 
atendimento, nos qual os profissionais e demais interessados são atendidos por telefone. Também 
encontra a disposição do público o serviço Fale Conosco, por meio de formulário On-line disponível no 
portal do CORECON/SP na internet.  
Os profissionais economistas, devidamente registrado no Conselho, tem à disposição o acesso a 
diversos serviços por meio dos serviços Online, mediante número de registro a senha no portal do 
CORECON/SP na internet. 
 
4.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários. 

 
Com a finalidade de buscar a melhoria continua dos serviços prestados pela entidade, temos no site 
(http://www.coreconsp.org.br/) um link Fale Conosco aonde que o público e os profissionais, consegue 
mandar duvidas e sugestões e também visando apurar a opinião dos profissionais pela Ouvidoria. 

 
4.3. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

 
O CORECON/SP matem à disposição dos profissionais e da sociedade as informações consideradas 
relevantes para o acompanhamento de resultados da gestão da entidade, que podem ser acessadas 
pela internet por qualquer cidadão interessado. O CORECON/SP utiliza ferramentas tecnológicas que 
buscam divulgar informações atualizadas dos profissionais e a sociedade. O portal do CORECON/SP 
na internet (http://www.coreconsp.org.br/) oferece serviços, disponibiliza a legislação de interesse da 
profissão, além de informações institucionais. 

 
 
 
 
 



 

4.4. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações. 
 

A sede do CORECON/SP está situada no Centro de São Paulo na capital Paulista, na Rua: Libero 
Badaró n°425 no 14° (décimo quarto andar) próximo as estações Anhangabaú e São Bento do metrô 
propiciando fácil acesso ao local.  
 
 
 
5. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

5.1. Desempenho financeiro do exercício  
 

 

 
 
 



 

5. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

5.1. Desempenho financeiro do exercício  

O resultado financeiro é representado pela diferença entre ativo financeiro e o passivo financeiro, 
apurado em conformidade com a Lei nº 4.320/64, alinhado também com as orientações emanadas pelo 
Conselho Federal de Economia, resultando em um superávit financeiro acumulado no exercício de 2020 
de R$ 13.777.886,71 

5.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 
e avaliação e mensuração de ativos e passivos. 

O laudo de avaliação é elaborado pelos próprios funcionários da contabilidade, por esse motivo, não 
há uma empresa específica para tal função.  

A depreciação é feita segundo a legislação, conforme os bens Móveis e Utensílios vão se desgastando 
(tempo de vida útil de 10 anos e valor residual de 10%) é necessário fazer uma revisão. No caso dos 
Imóveis, o tempo de vida útil é de 25 anos e valor residual é de 10%. Esgotado esse prazo, a 
depreciação deve ser apurada e estabelecida conforme necessário.  

5.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

Item não aplicável. Ainda não foi possível implementar um sistema de custos, tendo em vista 
limitações técnicas e tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notas explicativas 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS À LUZ DA LEI 4.320/64. 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a 
Lei 4.320/64. 
 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
 
O Balanço Orçamentário previsto no artigo 102 e no anexo 12 da Lei 4320/64, apresenta as receitas 
estimadas e as despesas fixadas no orçamento, em confronto com as receitas arrecadadas e as 
despesas executadas respectivamente. 
 
As receitas orçamentárias são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei 4320/64 e seguem o regime 
contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação, e as despesas 
seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho 
(artigo 35 da Lei 4320/64). 
 
 
 
BALANÇO FINANCEIRO 
 
O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da lei 4.320/64, demonstra as receitas e 
despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, 
conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para 
o exercício seguinte, sendo que o Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra 
orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 
 
A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no 
resultado financeiro, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no 
período. 
 
As receitas orçamentárias possuem nesse balanço os mesmos critérios de classificação adotados no 
Balanço Orçamentário. 
 
As contas listadas no grupo da Receita extra orçamentária são todas aquelas cujos valores transitaram 
positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se os valores inscritos em restos a pagar, 
que por força do parágrafo único do artigo 103 da lei 4.320/64, compõe esse grupo para fazer 
contrapartida aos valores empenhados nas despesas. 
 

 



 

6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO. 

6.1. Gestão de pessoas. 

6.1.1.  Estrutura de Pessoal e Força de Trabalho 

A) Demonstração da Força de Trabalho 
Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12/2020 

Tipologias dos Cargos 
Lotação 

Lotação 
Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Funcionários efetivos  32 32 05 

2. Funcionários sem 
vínculo 

 28 28 31 

3. Total de Funcionários 
(1+2) 

 60 60 36 

 
O Egresso no exercício dos funcionários efetivos ocorreram por motivo de despedida sem justa causa, 
pedido de demissão e término de contrato por tempo determinado.  

Quantidade de Funcionários por Faixa Etária – Situação apurada em 31/12/2020 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Funcionários por Faixa Etária 

Até 30 
anos 

De 31 a 40 
anos 

De 41 a 50 
anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima de 
60 anos 

1. Funcionários Efetivos 04 08 12 07 01 

2. Funcionários sem vínculo 27 00 01 00 00 

3. Total (1+2) 31 08 13 07 01 

 
Quantidade de Funcionários por Nível de Escolaridade - Situação apurada em 31/12/2018 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Funcionários Efetivos 00 00 00 00 16 18 03 00 00 

2. Funcionários sem vínculo 00 00 00 00 00 28 00 00 00 

3. Total (1+2) 00 00 00 01 16 46 03 00 00 

LEGENDA 
Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - 
Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / 
Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre 
Docência. 

6.1.2.  Demonstrativo de despesas com pessoal. 

Despesas com Pessoal 

Vencimentos Valores R$ 



 

Salários e Gratificações R$ 1.197.671,80 

Férias e 13º Salário R$ 272.125,02 

Indenizações R$ 9.520,01 

Benefícios Assistenciais e Previdenciários R$ 557.017,68 

Demais Despesas Variáveis R$ 26.530,21 

TOTAL R$ 2.062.864,72 

Gratificação de Função é um valor pago aos responsáveis pelos Setores. 

Benefícios concedidos: 

Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Auxílio Creche, e Auxilio médico hospitalar.    

6.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

Item não aplicável. Não há gestão de riscos. 

6.1.4. Contratação de mão de obra temporária. 

Não houve contratação de mão de obra temporária. 

6.2. Gestão da tecnologia da informação. 
 
Replicação de Dados.: 
 
A Recuperação de Desastres é como um seguro no qual as pessoas investem, cientes de que acidentes 
acontecem ou são provocados, mas sempre esperando não precisar dele. 
Juntamente com a Recuperação de Desastres temos o PRD Plano de Recuperação de Desastres que 
trata como o ambiente será recuperado, acessado e disponibilizado, no serviço comprado discutimos 
todos esses temas e temos o DR e o PRD alinhado às nossas necessidades e às melhores práticas de 
mercado, garantindo que se o pior ocorrer os Dados e a história do CORECON-SP estarão preservados 
com garantia de continuidade do negócio e Atendimento ao Economista imediato através das 
Delegacias Regionais e Por algum Acesso Emergencial de Nossa Sede. 

LEGENDA 
Salários e Gratificações 
Salário / Salário de Cargo em Comissão / Adicional de Insalubridade /Adicional de 
Periculosidade/ Adicional de Tempo de Serviço / Adicional Noturno / Aviso Prévio Cumprido 
(Trabalhado) / Gratificação de Função (não eventual) 
Férias e 13º Salário 
13º Salário / Férias / Adicional de Férias 1/3 (Art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal) 
Indenizações 
Aviso Prévio Indenizado / Férias Indenizadas / 13º Indenizado / Multa Rescisória / Decisões 
Judiciais / Indenizações por tempo de serviço como não-optante - Outras Indenizações 
Trabalhistas 
Benefícios assistenciais e previdenciários 
Assistência Médica / Auxílio Creche / Alimentação / Outras Assistências 
Demais despesas variáveis 
Abono Pecuniário (opcional) / Ajuda de Custo / Horas Extraordinárias / Substituição / 
Gratificação de Função (eventual) / Outras Vantagens pagas a Pessoal 

 



 

 
Melhoria em nossas Ferramentas de Verificação e Monitoramento de Estações de Trabalho e 
Servidores Windows. 
 
Com nosso Contrato de nossa ferramenta de análise e combate a MALWARES ativo, pudemos ter 
acesso a Versão 14, que proporcionou: 
 

h) Combate a Ransomware; 
 

i) Análise heurística de navegação WEB; 
 

j) Menor cliente Instalado, mais funcionalidades no Servidor de Antivírus; 
 

k) Novas funcionalidades disponíveis no Symantec Cloud. 
 
 
Com nosso Contrato de nossa ferramenta de Backup e Restauração de dados ativo, pudemos ter 
acesso a Versão 15, que nos proporcionou: 
 

a) Melhor compactação dos dados Becapeados; 
 

b) Maior velocidade em Restauração de Dados; 
 

c) Mais opções de agendamento de tarefas; 
 

d) Nova funcionalidade do catálogo de dados que proporciona maior velocidade e eficiência na 
organização dos Becapes. 

 
 
Melhorias no e-mail @coreconsp.org.br (alinhado com todas as melhores práticas de mercado). 

1) Análise heurística de anexos; 

2) Análise de conteúdo de anexos; 

3) Maior controle e critério no escaneamento de e-mails com e sem anexos para verificação de 
malwares; 

4) Melhoria no tratamento das filas de envio de e-mails e possíveis ataques de negação de serviço; 

5) Todo o Sistema de E-mail é baseado em Open Source (Software Livre) com custo Zero de 
licenciamento e contratos,  

6) Todos os recursos que são utilizados desde o lançamento em  Junho de 2015, foram aprimorados 
durante esse ciclo de vida até o momento.  

Dispondo apenas do Know How da Equipe de TI o que torna o custo por e-mail enviado extremamente 
baixo. 

Troca de FIRMWARE da Solução de FIREWALL por um Personalizado para o nosso cenário 



 

 
 Prevenção altamente eficaz contra intrusões, antimalware, filtragem de conteúdo/URL e controle de 
aplicativos com os firewalls de gerenciamento unificado de ameaças (UTM), baseado na rede com 
auxílio de cloud computing. Eliminando os gargalos da rede, aumentando a produtividade, acesso 
seguro da organização. 

Atualização de Todo o Parque de Estações de Trabalho para Windows 10 Pro (Custo ZERO), por conta 
de não termos nenhuma licença de Windows irregular a Microsoft abriu a ativação de nosso 
licenciamento do Windows7 para o Windows10 que foi finalizado em Abril de 2016. 

Todas as estações de trabalho padronizados com Windows 10 Pro a custo ZERO (se fossem 
compradas as licenças em separado, no caso de perder a ativação gratuita oferecida pela Microsoft, 
teríamos um Acréscimo de mais de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) somente em licenciamento. 

Melhorias nas políticas de segurança, processamento e armazenamento de dados (Estações) com 
adoção de Windows 10 com otimização. 
 
Apoio total a montagem do processo eleitoral 2016 com disponibilização de todos os equipamentos e 
instruções, além de participação direta na orientação de nosso Responsável pelos dados que foi por 
nos auxiliado em todas as etapas de envio e publicação dos Dados e em todas as fases o êxito foi 
observado. 
 
 
Apoio Técnico em todos os eventos e auxílio em configurações diversas e otimizações de hardware, 
software, rede e personalizações aderente ao JOGO DA ECNOMIA para melhor desempenho e 
mitigação de problemas durante as partidas realizadas. 
 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ATIVA e Revisão SEMANAL  NAS DELEGACIAS REGIONAIS 

- Padronização de IP Cada Regional trabalhava com um tipo de configuração o que atrapalhava a 
administração e muitas vezes confundiam os usuários das próprias Delegacias. 

- Padronização de usuário administrativo com senha forte, Existia uma vulnerabilidade no usuário 
de administração do computador que estava com uma senha fraca e com um nome básico, alteramos 
e o acesso só e divulgado quando necessário, aumentando significativamente mais essa camada de 
proteção. 

- Padronização de usuário padrão, Usuário que o Funcionário utiliza no dia a dia, após nossa revisão 
nenhum funcionário tem a senha administrativa do computador para a própria segurança dele e muito 
menos o computador fica conectado à internet via login administrativo como era praticado anteriormente 
o que causava uma grande ameaça à segurança de todos, inclusive à sede, pois as Delegacias se 
conectam a sede para realizar a batida do ponto e utilizar o Siscafw. 

- Padronização de Acesso à Rede CORECON-SP, enquanto conectado o usuário podia navegar em 
alguns locais que poderia expor a rede, após conseguirmos. 

Manutenção Preventiva Semanal (inexistia até a Informática assumir a administração em Março 
de 2016). 



 

- Software MBSA, trata-se de ferramenta auxiliar para verificação de vulnerabilidades e indícios de 
mau comportamento do sistema operacional Windows. 

 - SUPERANTISPYWARE, para verificação de algum indício de invasão, tentativa de invasão ou ainda 
algo que indique atividade de malware no computador analisado. 

- SEP Solução de Endpoint licenciada para proteção e verificação contra vírus e malware, além de 
regras especiais para dispositivos e comunicação entre o computador e a internet. 

- WINDOWS UPDATE Sempre atualizado e verificado, inclusive checado seu funcionado que pode ser 
alterado por algum malware. 

- FUNCIONAMENTO GERAL, Verificado processamento, memória, espaço em disco, desempenho e 
todas as verificações são comparados com as análises anteriores, promovendo um histórico de todos 
os computadores utilizados nas Delegacias Regionais. 

- TEAM VIEWER Nova forma de conexão com as Regionais que possibilita uma alternativa às nossas 
conexões criptografadas com chave de 2048 bits, ela é criptografada com uma chave de 256 suficientes 
para um reparo de emergência ou que esteja impactando nas conexões principais de VPN do 
CORECON-SP.     

CNBA 240 Padrão FEBRABAN - O Departamento de Informática participou ativamente de todos os 
procedimentos para implementação das operações de Cobrança, Emissão de Carnes, Débitos e 
Boletos, buscando entendimento  com o Banco do Brasil, Implanta Informática, Gráfica CTIS, 
juntamente com o Departamento de Cobrança e Contabilidade, viabilizando a implementação da 
decisão referendada em plenária da obrigatoriedade em adotarmos o CNAB 240 FEBRABAN para 
todas as nossas operações de cobrança. 

RECURSOS HUMANOS - O Departamento de Informática participou de todo o processo de 
Reformulação do Departamento de Recursos Humanos, auxiliando em configurações de Software, 
Adaptação de Sistema, Confecção de Manuais e transferência de Conhecimento para os Usuários, 
viabilizando soluções para que o mesmo conseguisse desempenhar seu trabalho adequadamente. 

CONTABILIDADE - O Departamento de Informática participou de todo o processo de Reformulação do 
Departamento de Contabilidade, auxiliando em configurações de Software, Adaptação de Sistema, 
Confecção de Manuais e transferência de Conhecimento para os Usuários, viabilizando soluções para 
que o mesmo conseguisse desempenhar seu trabalho adequadamente. 

6.2.1. Principais sistemas de informação 

 Sistema Implanta 
Gerencia a cobrança de anuidade dos Economistas, realizando a partição do que é arrecadado para 
o COFECON e o CORECON, conforme a legislação em vigor; emissão, tramitação e recebimento 
de documentos; controle contábil do Sistema COFECON/CORECON’s. 
 

 E-mail  
Fornecimento de e-mail para os funcionários do CORECON, bem como para os Economistas 
registrados.  



 

Manutenção própria. 
  

 

7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 

7.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU. 

Este Conselho segue as determinações e recomendações exaradas pelo TCU, proporcionando uma 
melhor correção nos gastos do Erário Público.  

 

7.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno 

Na Autarquia não há unidade de controladoria interna. Contudo, a função de órgão de controle interno 
é exercida através de sua Comissão de Tomadas de Contas – CTC, constituída por meio do Regimento 
Interno. 

Resolução nº1832 de 30 de julho de 2010, Regimento interno do COFECON: 

Art. 58. O Plenário do COFECON, na primeira Sessão Anual, elegerá duas comissões permanentes, a 
Comissão de Tomada de Contas e a Comissão de Licitação. 

§ 1.º A Comissão de Tomada de Contas – CTC será constituída de seis membros, escolhidos entre os 
Conselheiros Efetivos que integram o Plenário, com mandato de 01(um) ano, inadmitida a recondução, 
em escrutínio aberto e por maioria dos votos, sendo 03(três) Conselheiros titulares e igual número de 
Suplentes, com a competência para exercer a função de controle interno do Sistema integrado pelo 
COFECON e pelos Conselhos Regionais, além das seguintes atribuições: 

I. Avaliar os controles orçamentários, financeiros e de Gestões internas do COFECON e dos 
CONSELHOS REGIONAIS, emitindo pareceres que serão submetidos à deliberação do Plenário.  

II. Proceder a verificações e vistorias em qualquer unidade do Sistema COFECON/CORECON. 

§2.º Em sua primeira reunião a CTC elegerá o seu presidente, ao qual competirá, além da direção dos 
trabalhos, a convocação das demais reuniões; 

§3.º É vetada a participação dos atuais presidentes e vice-presidentes como membros da CTC, bem 
como dos ex-dirigentes cujas contas estejam pendentes de aprovação. 

§4.º A comissão de Licitação será constituída de três membros, um membro escolhido entre os 
Conselheiros Efetivos, que a presidirá, e de dois funcionários permanentes do COFECON, com 
mandato de 01(um) ano, inadmitida a recondução da totalidade de seus membros para a mesma 
comissão no período e um do quadro de funcionários do COFECON, com a competência para examinar 
os processos de aquisição de bens e de contratação de serviços, de acordo com os parâmetros 
definidos pelo artigo 51 da lei federal nº 8.666/93. 

 



 

7.3. Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário. 

Cabe ao Conselho Federal de Economia apurar as responsabilidades pela inobservância por parte dos 
Conselhos Regionais de Economia das suas obrigações por intermédio de Tomada de Contas Especial.  

No exercício de 2020 não houve indícios de danos ao erário dos integrantes do Sistema 
COFECON/CORECON, motivo pelo qual não houve instauração de Tomada de Contas Especial. 

 


