
Desde seu primeiro número, em junho de 1994, 
a revista Conjuntura & Planejamento vem se re-
novando, a fim de proporcionar informação de 
qualidade aos diversos agentes econômicos e 
à sociedade. Ao longo desses 13 anos, marca 
histórica para uma publicação de caráter regio-
nal, a C&P passou por mudanças gráficas e de 
conteúdo editorial.

A busca pela qualidade permitiu a indexação da 
C&P no Ulrich´s Internacional Periodcs Directory 
e no Qualis, órgãos que avaliam a qualidade das 
publicações e seu conteúdo técnico-científico.

Dando continuidade a esse processo de mo-
dernização, a C&P apresentará uma nova mu-
dança. A partir de abril de 2007 a sua periodici-
dade será alterada, deixando de ser veiculada 
mensalmente, para assumir um caráter trimes-
tral. Nessa mudança está prevista, também, a 
ampliação do seu conteúdo, com a inclusão 
de novas seções. Nesse sentido, o espaço re-
servado às análises será aumentado, para que 
possa ser divulgado um maior e mais diversifi-
cado conjunto de informações. Essa alteração 
possibilitará à equipe de acompanhamento 
conjuntural da SEI realizar análises mais densas 
e aprimoradas sobre o desempenho da econo-
mia baiana, permitindo uma melhor leitura e in-
terpretação dos seus principais indicadores. 

Aproveitamos para informar aos nossos assi-
nantes que os exemplares mensais adquiridos 
serão convertidos, a partir de junho, para o 
formato trimestral. Ao mesmo tempo será dis-
ponibilizado no site da SEI um boletim com os 
principais indicadores econômicos e sociais da 
Bahia, atualizados mensalmente.

Salientamos que o acompanhamento rigoroso 
e ininterrupto da conjuntura econômica, que 
tornou a C&P referência na qualidade da infor-
mação sobre a economia baiana, será mantido 
com a nova periodicidade.

Com essa nova mudança, entendemos estar 
contribuindo para a melhoria sistemática da 
publicação e contamos com a permanente 
confiança dos assinantes, colaboradores da 
comunidade técnico-científica da Bahia, assim 
como do corpo técnico da SEI, que fizeram da 
Conjuntura & Planejamento uma revista nacio-
nalmente reconhecida.


