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Relato Integrado CONRE-3 2019 

 

1. Apresentação 
Conselhos profissionais são autarquias especiais com a atribuição de registrar, 

fiscalizar e disciplinar as profissões regulamentadas. 

A estatística é uma profissão regulamentada desde pela Lei 4.739 de 1965. O 

Conselho Regional de Estatística da 3ª Região (CONRE-3) foi constituído pelo 

Conselho Federal de Estatística (CONFE) em 1968, abrangendo inicialmente o Estado 

de São Paulo. Em 1978, foram incorporados os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul e, em 1986, incorporou-se o Estado do Paraná, completando a jurisdição que 

valeu até Dezembor de 2019. Durante o ano de 2019, o CONFE promoveu uma nova 

alteração na distribuição regional dos estados e, a partir de 2020, o CONRE-3 atua 

somente no Estado de São Paulo. O sistema CONFE/CONRE é a autarquia com o 

quinto menor número de registros . 

Em uma definição simples, estatísticos são os profissionais que trabalham com 

dados. Ao estudar e compreender o fenômeno da incerteza, os estatísticos são capazes 

de realizar afirmações sobre o desconhecido a partir de dados observados, auxiliando 

tanto as ciências naturais e humanas como pequenas e grandes empresas na tomada de 

decisões complexas, seja para testar se uma nova droga é eficaz, ou para criar robôs 

com inteligência artificial. 

Estatísticos atuam em todos os segmentos do mercado, aplicando seus 

conhecimentos em setores como pesquisas clínicas, risco de crédito, pesquisas eleitorais 

e previsão de demanda. São também os líderes do movimento da ciência de dados, 

dominando as técnicas de inteligência artificial, que ganharam repercussão recente por 

conta de avanços computacionais e do fenômeno do Big Data. 

No contexto da estatística, em 2019 continuamos a ver um aumento de vagas 

para Cientista de Dados, cujo cerne da função é analisar dados. Os objetivos 

estratégicos e ampliação do conselho e fiscalização da atividade profissional focaram 

em dois aspectos em 2019: i) forte trabalho para divulgação, valorização e 

fortalecimento da Profissão de Estatístico num mercado que busca o Cientista de Dados 

e, ii) preparar o conselho para efetuar as fiscalizações das pesquisas eleitorais de 2020. 

Com relação aos avanços na busca por Cientistas de Dados, o CONRE-3 atuou 

promovendo debates sobre as intersecções entre um Cientista de Dados e um Estatístico 

e sobre o impacto da nova LGPD, efetivo a partir de agosto de 2020, na vida 

profissional do estatístico. Em relação à divulgação da nossa área, continuamos nosso 

trabalho visitando diversos Departamentos de Estatística, oferecendo palestras em 

eventos e participação em cerimônias de colação de  grau. Nosso maior evento foi o 



ENCONTRO ESTATÍSTICO, realizado anualmente desde 2004, na sua XV versão 

com o temática Proteção de Dados e Modelos Caixa Preta,  como fica o estatístico no 

meio disso tudo? 

Realizamos também outros eventos dentro do CONRE-3 para promover maior 

intercâmbio entre profissionais e oferecer conteúdo que os ajudem no posicionamento 

no mercado: Desconferências Estatísticas, Meetups, workshops e minicursos. 

 

1.1 Organização do trabalho 

 

Além desta apresentação, o documento traz mais três Seções. Na Seção 2, 

discutimos a estrutura organizacional do CONRE-3, os objetivos estratégicos e o plano 

de governança. Na Seção 3, apresentamos os resultados obtidos no exercício de 2018. 

Finalmente, na Seção 4, apresentamos as demonstrações contábeis usados como base. 

 

2 Estratégia 
 

O CONRE-3 possuía, ao final de 2019, um total de 1.399 estatísticos, 294 

técnicos em estatística e 132 empresas registradas ativas. A Tabela 1 indica os totais de 

registrados no final do exercício. As taxas de inadimplência dos técnicos em estatística 

são altas por se tratarem de registros muito antigos. O CONRE-3 faz trabalhos 

constantes de atualização da base cadastral, mas esses casos ainda possuem falhas, 

como a dificuldade para localizá-los. 

 

Tabela 1: Profissionais registrados no CONRE-3 em 31/12/2019. 

2019 

ESTATÍSTICO TÉCNICO 

TOTAL INADIMPLENTE TOTAL INADIMPLENTE 

CONRE-3 1.311 37% 294 11% 

ATIVO 1.076 36% 183 15% 

TRANSFERENCIA INT CONFE 330 235 45% 111 5% 

SECUNDÁRIO 28 32% 0   

ATIVO 26 35% 0   

TRANSFERENCIA INT CONFE 330 2 0% 0   

Total Geral 1.339 37% 294 11% 

 

  



Tabela 2: Empresas registradas no CONRE-3 em 31/12/2019. 

2019 TOTAL INADIMPLENTE 

CONRE-3 123 49% 

ATIVO 88 41% 

TRANSFERENCIA INT CONFE 330 35 63% 

SECUNDÁRIO 9 40% 

ATIVO 8 43% 

TRANSFERENCIA INT CONFE 330 1 0% 

Total Geral 132 49% 

 

Uma estratégia natural para o CONRE-3 seria realizar trabalhos de cobrança 

expressivos, com o intuito de reduzir a taxa de inadimplência. No entanto, estima-se que 

a proporção de estatísticos formados que se registram é de apenas 15%. Isso significa 

que buscar novos registros pode ser uma estratégia mais eficaz que cobrar os 

inadimplentes. Dentre os inadimplentes, há uma parcela considerável de estatísticos e 

técnicos com registros muito antigos (final da década de 60 até final de década de 70), 

quando basicamente ainda não existiam Bacharelados em Estatística no Brasil. 

Obtiveram o registro valendo-se da aprovação da Lei nº 4.739, de 1965, que os 

permitiram obter o registro por já estarem atuando como estatístico, para quem tinha 

ensino superior. Entre técnicos, grande parte foi registrada também nessa época pelo 

IBGE, que encaminhou para o sistema Confe/Conre os documentos de seus funcionários 

técnicos atuando naquele órgão. Muitos destes técnicos já se aposentaram, ou faleceram, 

sem nunca terem comunicado seu novo endereço de contato, nem seu status profissional 

ao CONRE-3. 

Ao mesmo tempo, ao comparar o Brasil com os EUA, observamos um grande 

potencial de aumento da quantidade de formandos. A Figura 1 mostra a quantidade de 

formados em estatística ao longo dos anos. Assumindo que a demanda por estatísticos 

no Brasil segue a dos EUA, existe oportunidade para a criação de cursos de Bacharelado 

em Estatística. Os dados mais recentes são do Censo do Ensino Superior realizado pelo 

INEP em 2019, referentes aos dados de 2018. Notem que o número de formandos nos 

EUA cresce consistentemente desde 2004, enquanto aqui continuamos bastante 

estagnados. 

 



 

Figura 1: Quantidade de formandos em estatística nos EUA e no Brasil entre 2004 e 

2018. 

 

Finalmente, observamos no mercado de  trabalho um crescimento agressivo do 

termo ciência de dados. As comunidades de ciência de dados, formadas por 

profissionais de várias áreas do conhecimento, passaram a se interessar cada vez mais 

pelo aprofundamento no conhecimento da estatística. Essa demanda do mercado gerou 

tanto avanços quanto perigos, pois começaram a aparecer análises de baixa qualidade 

sem o devido rigor estatístico. Por isso, foi importante considerar a atuação do CONRE-

3 no sentido de orientar os profissionais da estatística a liderar o movimento da ciência 

de dados e realizar as pontes necessárias para que os resultados para a sociedade sejam 

positivos. Ciência de Dados é uma área complexa, que exige do profissional 

conhecimentos fortes de matemática, computação e negócios, no entanto, não há 

dúvidas de que o cerne da área é buscar o VALOR do banco de dados, qualquer que seja 

o seu tamanho, através das ANÁLISES ESTATÍSTICAS.  

 

2.1 Objetivos estratégicos 

 

Considerando o contexto apresentado, o CONRE-3 definiu três objetivos 

estratégicos principais para o ano de 2019: 

Com a publicação da RESOLUÇÃO CONFE 330, de 30/07/2019, o CONRE-3 

perdeu três estados para outras regionais. O Estado do Paraná migrou para o CONRE-4 

(14%), e os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul migraram para o CONRE-1 

(7%). 



1. Prioridade: aumentar o proporção de estatísticos registrados dentre o total 

de estatísticos formados, através de divulgação da profissão e ações educacionais, 

inclusive de Técnicos na categoria ESTUDANTE. 

2. Importante: Aumentar a quantidade de formados em estatística, através de 

ações para promover a abertura de novos cursos e reduzir da taxa de evasão dos cursos 

existentes. 

3. Vital: Aproximar a comunidade estatística da comunidade de Ciência de 
Dados. 

Para atingir seus objetivos, o CONRE-3 mantém seis comissões de trabalho, 

descritos na Figura 2. 

- CEA: Comissão de Ensino e Aperfeiçoamento. 

- CED: Comissão de Eventos e Divulgação. 

- CCT: Comissão de Comunicação e Tecnologia. 

- CEFP: Comissão de Ética e Fiscalização Profissional. 

- CTCO: Comissão de Tomada de Contas e Orçamento. 

- CPL: Comissão Permanente de Licitação. 

 

Figura 2: Organização das comissões do CONRE-3. 

 

 

  



2.2 Modelo de negócio 

 

A fonte de recursos principal do CONRE-3 são as anuidades das pessoas físicas 

e jurídicas registradas. Por isso, são essenciais para a atividade do CONRE-3: 

1. Manter uma base de dados atualizada de estatísticos, tanto dos registrados 

quanto dos não registrados. 

a. Organização e pesquisas constantes a base de dados de empresas 

especializadas em cadastros. 

b. Também realizamos buscas em redes sociais corporativas (como o 

LinkedIn) para coletar informações atualizadas sobre os estatísticos da nossa base. 

2. Manter uma boa relação com as universidades e estar presente nos institutos. 

a. Para isso, realizamos palestras em todos os institutos com cursos de 

Bacharelado em Estatística. 

3. Cobrança dos profissionais e empresas inadimplentes. 

a. Realizamos cobranças sistemáticas nas empresas com maior 

probabilidade de pagamento e focamos os esforços nas maiores dívidas. 

b. O CONFE assumiu, através da contratação da empresa MUITO MAIS 

COBRANÇA, com sede na Bahia e especializada em cobranças, parte das anuidades em 

atraso referentes aos anos de 2015 a 2018, a partir de Outubro de 2019, tanto de pessoas 

físicas, como de pessoas jurídicas. 

 

2.3 Plano de governança 

 

O CONRE-3 ainda não possui uma governança ativa. Isso se deve às limitações 

orçamentárias e falta de pessoal do conselho, que é muito menor que os conselhos de 

outras profissões como Engenharia e Administração. 

Os passos definidos para implementação da governança no CONRE-3 são: 

1. Contratação de advogado. 

a. Não houve oportunidade para realizarmos nova licitação para 

contratação de um novo advogado, sobretudo por temer uma queda na arrecadação das 

anuidades a partir de 01/01/2020. 

2. Criação de Comissão de Governança. 

a. A comissão só será criada após a efetiva contratação de advogado. 

b. A criação da comissão também prescinde de aprovação em plenário. 

3. Elaboração de documento de metas. 

4. Coleta e análise de dados referentes às metas. 



2.4 Riscos 

 

O principal risco que o CONRE-3 enfrenta, a cada ano que passa com maior 

intensidade, em seu objeto social é o esvaziamento da profissão do estatístico, dando 

espaço ao cientista de dados, que não é uma profissão regulamentada. Nesse sentido, já 

existem cursos de graduação em Ciências de Dados, que contém em seu conteúdo 

programático basicamente a mesmo curso que o Bacharelado em Estatística. Um 

segundo risco é a apropriação da ciência de dados por outros conselhos profissionais.  

Como os riscos estão relacionados, o conjunto de ações para mitigá-los também 

o são. As duas possíveis ações para mitigar ou evitar esses riscos são: 

1. Aprovar resolução que inclui bacharéis em ciência de dados no conjunto 

de graduações de atuação dos conselhos de estatística. 

2. Realizar ações para orientar as universidades a criarem bacharelados em 

estatística no lugar de graduações em ciência de dados, mostrando a importância do 

profissional da estatística no cenário da ciência de dados. 

3. Ou, alternativamente, incentivar as universidade a criarem bacharelados em 

Estatística E Ciência de Dados consolidando o conteúdo de teoria estatística (maior 

ênfase), matemática e computação, como fez o ICMC/USP-São Carlos (Instituto de 

Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, Câmpus da 

cidade de São Carlos. 

Como as soluções podem envolver resoluções federais, as discussões nesse 

sentido estão sendo realizadas com o CONFE. Até o momento, não há consenso entre os 

conselheiros sobre a melhor solução. De qualquer forma, o risco foi identificado e está 

sendo trabalhado. 

 

3 Resultados 

 
Os resultados do CONRE-3 no exercício de 2019 foram organizados de acordo 

com os objetivos estratégicos. 

 

3.1 Aumentar a quantidade de registrados 

O esforço para aumentar a quantidade de registrados no conselho requer um 

esforço extra, já que o CONRE-3 encolheu em função da redistribuição geográfica do 

CONFE, ocorrida em 30/07/2019, com as anuidades de 2020 sendo cobradas apenas dos 

remanescentes e novos registrados nessa regional. O impacto das transferências pode ser 

visto abaixo: 



 

Tabela 2: Profissionais transferidos para outras regionais. 

NOVO STATUS ESTATÍSTICOS TÉCNICOS TOTAL % 

CONRE-3 1.102 183 1.285 79% 

CONRE-1 45 68 113 7% 

CONRE-4 192 43 235 14% 

TOTAL 1.339 294 1.633 100% 

 

21% do nossos registrados foram transferidos para o CONRE 1 (que recebeu os 

registrados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e CONRE 4 (que recebeu os 

registrados do Paraná). 

Houve maior empenho em melhorar nossa forma de compartilhar informações 

relevantes para estatísticos a fim de enfatizar a importância desse conselho na 

sociedade. Dentre as inúmeras atividades que realizamos nesse sentido, destacam-se: 

- Manutenção do statjobs, uma página do Facebook utilizada por centenas de 

empresas para divulgação de vagas para estatísticos. 

- Alimentação de redes sociais e site com notícias relevantes para estatísticos: 

• Website 

• Instagram 

• Twitter 

• Facebook 

• Whatsapp: (11) 3361-8590 

- Participação em todos os eventos relacionados à estatística das universidades. 

 

Outra vitória importante para o CONRE-3 no exercício de 2019 foi a 

possibilidade de registro de estudantes de graduação no quinto período como técnicos 

em estatística. A modalidade já existia, mas tinha um custo impeditivo para os 

estudantes. A Resolução CONFE n.325 permitiu a entrada de estatísticos nessa 

modalidade. Os resultados mostram um incremento considerável de estudantes 

buscando registros da modalidade de Técnicos no CONRE-3. O número de Bacharéis 

em Estatística, no entanto, continua estagnado tanto nos totais de egressos das 

universidades, como no total de interessados pelo registro. 

 

https://www.facebook.com/groups/statjobs/
http://www.conre3.org.br/
https://www.instagram.com/conre3/
https://twitter.com/CONRE3
https://www.facebook.com/CONRE3/


 

Figura 3: Número de registros de 2015 a 2019 de Estatísticos e Técnicos. 

 

 

3.2 Aumentar a quantidade de formandos em 

estatística 

A estatística está vivendo um cenário curioso no Brasil. Por um lado, a demanda 

do mercado só cresce e a ciência de dados está se tornando o tema mais importante do 

mundo corporativo. Por outro lado, a demanda por cursos de estatística, medidos através 

da relação candidato/vaga e a quantidade de formandos em estatística no Brasil não 

aumentaram. 

 

Figura 4: Relação Candidatos/Vaga desde 2004. 

 



A solução desse problema envolveu dois trabalhos principais. O primeiro é 

aumentar a relação candidato/vaga dos cursos, a partir do fomento à educação estatística 

e ações para divulgar a estatística para vestibulandos. O segundo é reduzir a taxa de 

evasão, a partir de trabalhos conjuntos com as universidades para identificação de 

gargalos e implementação de soluções estratégicas. 

Dentre as atividades realizadas nesse sentido, destacam-se: 

- Participação em reuniões anuais ou regionais da SBPC levando a Tenda 

Estatística para diversos lugares do Brasil oferecendo atividades lúdicas para os 

visitantes, desde crianças até adultos. Em 2019 montamos a nossa Tenda Estatística na 

71ª Reunião Anual da SBPC no câmpus da UFMS, na cidade de Campo Grande (MS). 

- Realização de trabalhos e debates com as universidades visando a  redução  da 

taxa de evasão. 

 

3.3 Aproximação da comunidade de ciência de dados 

 

Ciência de dados e inteligência artificial são os termos mais quentes do mercado. 

Às vezes, por conta de um forte apelo do mercado, esses termos são apresentados com 

pouca ou nenhuma menção à estatística, o que pode ser prejudicial para nossa profissão 

e, no limite, para a sociedade. 

Nosso objetivo no CONRE-3 é posicionar os profissionais da estatística como os 

líderes no movimento da ciência de dados. Nossa área está no cerne de todas as 

inovações realizadas nos últimos anos e, portanto, somos os profissionais que detêm 

maior conhecimento no ramo. 

Para isso, no entanto, é importante que todos os profissionais da estatística 

sintam-se confortáveis com sua carreira, mas também instigados a aprofundar seus 

conhecimentos. 

Oferecemos workshops, minicursos, meetups, desconferências e palestras 

diversas com foco em ciência de dados. Além disso, oferecemos diversos minicursos: 

SPSS, Python, Pesquisa Qualitativa para Estatísticos e Geoestatística. 

 

Tabela 3: Atividades desenvolvidas pelo CONRE-3 ou com a participação do 
CONRE-3 com foco em ciência de dados 

Data Conselheiro Atividade Outras informações 
Público / 

Resultado 

28/02/2019 Doris Fontes Palestra para ingressante 
IMECC/UNICAMP - Palestra: 

Estatístico: Profissão do Século 21 

70 

ingressantes 

01/04/2019 Doris Fontes Palestra para ingressante 

IME-USP - Perspectivas em 

Estatística. Palestra: Estatístico - 

Profissão do Século 21 

40 

ingressantes 

08/05/2019 Doris Fontes Palestra para ingressante 

UFMT - Cuiabá - Palestra: O 

Estatístico no Mercado de Ciência de 

Dados 

50 

ingressantes 

29/05/2019 Doris Fontes 
Palestra - XIII Semana da Estatística - 

SEST 2019 

UFC - Fortaleza - Palestra: A 

Estatística em Tempos de Ciência de 

200 

participantes 

http://www.conre3.org.br/portal/tenda-estatistica/
http://www.conre3.org.br/portal/tenda-estatistica/


Dados 

31/05/2019 Julio Trecenti 

Sessão Temática 7 - CONRE-3 - 

"Formação de Estatísticos e Desafios da 

Profissão" 

64a RBras e 18o SEAGRO - 

UFMT/Cuiabá/MT 

250 

participantes 

31/05/2019 Adriana Silva 

Sessão Temática 7 - CONRE-3 - 

"Formação de Estatísticos e Desafios da 

Profissão" 

64a RBras e 18o SEAGRO - 

UFMT/Cuiabá/MT 

250 

participantes 

08/06/2019 

Doris Fontes 

e Fernanda 

Rosa 

CONE-2019 Salvador/BA 
100 

participantes 

12/06/2019 Doris Fontes Palestra - V DIA DO ESTATÍSTICO 
UFU/MG - Palestra: A Estatística no 

Centro da Ciência de Dados 

100 

participantes 

27/07/2019 Adriana Silva 

Desconferência - Grupo 1: Como traduzir 

um dilema em solução e como mensurar 

essa solução; Grupo 2: Desenvolvendo 

sistemas inteligentes de forma responsável; 

Grupo 3: Como a internet das coisas (IoT - 

internet of things) incrementa a ciência de 

dados; Grupo 4: Ciência de dados é 

suficiente para criação de valor? 

Sede do CONRE-3 - SP 

Estatísticos 

do CONRE-3 

e convidados 

26/09/2019 
Conselheiros 

do CONRE-3 
Meetup organizado pelo CONRE-3 

Clearsale-SP - Tema: Decisões com 

Dados Públicos 

60 

participantes 

21/10/2019 Adriana Silva SEMEST - 2019 
IMECC-UNICAMP - Palestra de 

abertura 

100 

participantes 

23/10/2019 Adriana Silva 

Desconferência - Grupo 1: Ciência de 

Dados e Marketing; Grupo 2: Métodos 

quantitativos em Finanças. 

Sede do CONRE-3 - SP 

Estatísticos 

do CONRE-3 

e convidados 

26/10/2019 

a 

29/10/2019 

Adriana Silva XIX SEMEST-Semana da Estatística 

UNESP/Presidente Prudente - Tema: 

A Era dos Dados - Aquisição e 

Tratamento de Dados na Evolução 

100 

participantes 

12/11/2019 
Nathália 

Demétrius 

XV Semana de Estatística – Estatística e 

Ciência de Dados 

UEM/Maringá - PR - Palestra: Papel 

dos estatísticos na ciência de dados: o 

que somos e o que não somos. 

100 

participantes 

23/11/2019 Adriana Silva 
MINICURSO - Introdução ao Python - Téo 

Calvo 
Sede do CONRE-3 - SP 

Estatísticos 

do CONRE-3 

e convidados 

29/11/2019 

a 

01/12/2019 

Adriana Silva XXX ENESTE UFPB-UEPB - João Pessoa/PB 
100 

participantes 

07/12/2019 Téo Calvo 
MINICURSO - Análise de Dados com 

Python 
Sede do CONRE-3 - SP 

Estatísticos 

do CONRE-3 

e convidados 

24/04/2019 

e 

04/05/2019 

Ines 

Nishimoto 

MINICURSO - Introdução à Análise de 

dados com o IBM SPSS Statistics - Rogério 

Rocha 

Sedo do CONRE-3 
20 

participantes 

 

- Realização do XV Encontro de Estatística: Porque explicar modelos "caixa 
preta" é importante e como fazer isso! Em 2020 é possível que a nova LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados) entre em vigor, a partir de agosto. Os dados são a matéria prima 
dos estatísticos, assim como são fundamentais os modelos estatísticos comumente 
usados nas ciências de dados. No entanto, é possível que profissionais sem a devida 
formação desenvolvam modelos estatísticos sem que saibam interpretar adequadamente 
os resultados, ou seja, é possível que, numa nova realidade, os profissionais precisem 
estar muito atentos aos usos dos dados de seus clientes, com domínio da metodologia 
empregada. 

 

  



Tabela 4: Atividade organizada pelo CONRE-3 com foco em ciência de dados e 
a nova LGPD. 

Data Conselheiro Atividade Outras informações 
Público / 

Resultado 

03/06/2019 
Conselheiros 

do CONRE-3 

XV Encontro Estatístico do CONRE-3 - 

9h10 – Porque explicar modelos "caixa 

preta" é importante e como fazer isso! - 

Angélica Custódio; 10h – Impactos da 

LGPD na profissão do estatístico - Luiz 

Uehara e Clarissa Luz; 12h – Mesa 

Redonda: Proteção de Dados e Modelos 

Caixa Preta,  como fica o estatístico no 

meio disso tudo? 

PÍCPAY/SP - Tema: Proteção de 

Dados e Modelos Caixa Preta, como 

fica o estatístico no meio disso tudo? 

100 

participantes 

 

 

3.4 Relação completa de eventos 

 

No total, o CONRE-3 esteve presente em mais de 15 eventos estatísticos ao 

longo de 2018, sendo os principais 

Tabela 5: Todas as atividades desenvolvidas em 2019 e seus custos envolvidos. 

Data Conselheiro Atividade Outras informações Público / Resultado  Custo  

16/01/2019 Julio Trecenti Reunião administrativa Sede do CONRE-3 - SP 
Conselheiros do 

CONRE-3 
 R$       28,07  

23/01/2019 Julio Trecenti Reunião administrativa CONFE - Rio de Janeiro 
Conselheiros do 

CONFE 
 R$   1.037,63  

25/01/2019 Doris Fontes 

Colação de Grau - entrega de 

registro provisório e diploma de 

mérito ao melhor aluno. 

ICMC/USP - São Carlos Sete formandos  R$     117,45  

07/02/2019 

Edmar 

Alvarenga e 

Ines 

Nishimoto 

Colação de Grau - entrega de 

registro provisório e diploma de 

mérito ao melhor aluno. 

IMECC/UNICAMP 47 formandos  R$     300,00  

08/02/2019 
Mário 

Tarumoto 

Colação de Grau - entrega de 

registro provisório e diploma de 

mérito ao melhor aluno. 

UNESP/Presidente Prudente 15 formandos  R$      -    

28/02/2019 Doris Fontes Palestra para ingressante 

IMECC/UNICAMP - Palestra: 

Estatístico: Profissão do 

Século 21 

70 ingressantes  R$     164,14  

24/03/2019 

a 

27/03/2019 

Doris Fontes 

e Ines 

Nishimoto 

Tenda da Estatística - divulgação 

de atividades lúdicas de 

estatística para estudantes 

XVI EMR - Escola de Modelo 

de Regressão - Pirenópolis - 

GO 

250 participantes  R$   2.137,83  

01/04/2019 Doris Fontes Palestra para ingressante 

IME-USP - Perspectivas em 

Estatística. Palestra: Estatístico 

- Profissão do Século 21 

40 ingressantes  R$      -    

01/04/2019 Doris Fontes 

SEMINÁRIO - Ética e o 

Legislativo no Século XXI - 

Deputado Luiz Flávio Gomes 

CRECI-SP - Rua Pamplona, 

1200 
70 participantes  R$      -    

24/04/2019 

e 

04/05/2019 

Ines 

Nishimoto 

MINICURSO - Introdução à 

Análise de dados com o IBM 

SPSS Statistics - Rogério Rocha 

Sedo do CONRE-3 20 participantes  R$      -    

07/05/2019 
Regina 

Albanese 

Semana de Orientação 

Profisional 

FECAP-Fundação Álvares 

Penteado-SP - Divulgação da 

Profissão de Estatístico 

Participantes da Feira  R$      -    

07/05/2019 Julio Trecenti Palestra para ingressante FMU - São Paulo 50 ingressantes  R$       74,30  

08/05/2019 Doris Fontes 

Colação de Grau - entrega de 

registro provisório e diploma de 

mérito ao melhor aluno. 

UFMT - Cuiabá 3 formandos  R$     608,21  

08/05/2019 Doris Fontes Palestra para ingressante 

UFMT - Cuiabá - Palestra: O 

Estatístico no Mercado de 

Ciência de Dados 

50 ingressantes  R$     608,21  

24/05/2019 

e 

25/05/2019 

Julio Trecenti Reunião administrativa CONFE - Rio de Janeiro 
Conselheiros do 

CONFE 
 R$   1.122,44  

24/05/2019 Adriana Silva Reunião administrativa CONFE - Rio de Janeiro Conselheiros do  R$   1.099,64  



e 

25/05/2019 

CONFE 

25/05/2019 Doris Fontes 

Workshop: Como a pesquisa 

qualitativa pode enriquecer o 

repertório e a análise estatística - 

Facilitadora: Paola Gobbi 

Sede do CONRE-3 200 participantes  R$   1.099,64  

29/05/2019 Doris Fontes 
Palestra - XIII Semana da 

Estatística - SEST 2019 

UFC - Fortaleza - Palestra: A 

Estatística em Tempos de 

Ciência de Dados 

200 participantes  R$   1.286,60  

31/05/2019 Doris Fontes 
Seminários de Educação 

Estatística 

IME-USP - Palestra: Tenda 

Estatística na Divulgação da 

nossa Área - 

https://youtu.be/qs348kkA6W0 

Parcipantes inloco e 

Online via Youtube 
 R$      -    

31/05/2019 Julio Trecenti 

Sessão Temática 7 - CONRE-3 - 

"Formação de Estatísticos e 

Desafios da Profissão" 

64a RBras e 18o SEAGRO - 

UFMT/Cuiabá/MT 
250 participantes  R$   1.145,33  

31/05/2019 Adriana Silva 

Sessão Temática 7 - CONRE-3 - 

"Formação de Estatísticos e 

Desafios da Profissão" 

64a RBras e 18o SEAGRO - 

UFMT/Cuiabá/MT 
250 participantes  R$     989,58  

03/06/2019 
Conselheiros 

do CONRE-3 

XV Encontro Estatístico do 

CONRE-3 - 9h10 – Porque 

explicar modelos "caixa preta" é 

importante e como fazer isso! - 

Angélica Custódio; 10h – 

Impactos da LGPD na profissão 

do estatístico - Luiz Uehara e 

Clarissa Luz; 12h – Mesa 

Redonda: Proteção de Dados e 

Modelos Caixa Preta,  como fica 

o estatístico no meio disso tudo? 

PÍCPAY/SP - Tema: Proteção 

de Dados e Modelos Caixa 

Preta, como fica o estatístico 

no meio disso tudo? 

100 participantes  R$       17,64  

08/06/2019 Doris Fontes CONE-2019 Salvador/BA 100 participantes  R$   1.334,53  

08/06/2019 
Fernanda 

Rosa 
CONE-2019 Salvador/BA 100 participantes  R$   2.261,60  

12/06/2019 Doris Fontes 
Palestra - V DIA DO 

ESTATÍSTICO 

UFU/MG - Palestra: A 

Estatística no Centro da 

Ciência de Dados 

100 participantes  R$      -    

23/07/2019 Adriana Silva 

Reunião Câmara de Profissões 

Regulamentadas - Ref: 63º 

Congresso Estadual dos 

Municípios 

APM-Associação Paulista de 

Municípios 

Conselhos 

Regulamentados do 

Estado de São Paulo 

 R$      -    

27/07/2019 Adriana Silva 

Desconferência - Grupo 1: 

Como traduzir um dilema em 

solução e como mensurar essa 

solução; Grupo 2: 

Desenvolvendo sistemas 

inteligentes de forma 

responsável; Grupo 3: Como a 

internet das coisas (IoT - internet 

of things) incrementa a ciência 

de dados; Grupo 4: Ciência de 

dados é suficiente para criação 

de valor? 

Sede do CONRE-3 - SP 

Estatísticos do 

CONRE-3 e 

convidados 

 R$      -    

05/08/2019 Doris Fontes 
Reunião de mentoria com o 

CONRE-3 

IME-JR - USP - CIDADE 

UNIVERSITÁRIA / 

BUTANTÁ 

Membros do IME-JR  R$      -    

16/08/2019 
Ines 

Nishimoto 

Colação de Grau - entrega de 

registro provisório e diploma de 

mérito ao melhor aluno. 

IMECC/UNICAMP 13 formandos  R$     300,00  

28/08/2019 

Adriana Silva 

e Doris 

Fontes 

Reunião - Planejamento de 

Comunicação 

Sede do CONRE-3 - SP - 

Convidado: Diogo Camargo. 
3 participantes  R$      -    

30/08/2019 Adriana Silva 

Colação de Grau - entrega de 

registro provisório e diploma de 

mérito ao melhor aluno. 

UFSCAR/São Carlos - SP 9 formandos  R$     321,42  

06/09/2019 Adriana Silva 

Colação de Grau - entrega de 

registro provisório e diploma de 

mérito ao melhor aluno. 

UFPR / Curitiba 12 formandos  R$     925,24  

26/09/2019 
Conselheiros 

do CONRE-3 

Meetup organizado pelo 

CONRE-3 

Clearsale-SP - Tema: Decisões 

com Dados Públicos 
60 participantes  R$      -    

19/10/2019 
Maurílio 

Soares 

MINICURSO - Análise Espacial 

e Geoestatística 
Sede do CONRE-3 - SP 20 participantes  R$      -    

21/10/2019 Adriana Silva SEMEST - 2019 
IMECC-UNICAMP - Palestra 

de abertura 
100 participantes  R$     180,61  

23/10/2019 Adriana Silva Desconferência - Grupo 1: Sede do CONRE-3 - SP Estatísticos do  R$      -    



Ciência de Dados e Marketing; 

Grupo 2: Métodos quantitativos 

em Finanças. 

CONRE-3 e 

convidados 

26/10/2019 

a 

29/10/2019 

Adriana Silva 
XIX SEMEST-Semana da 

Estatística 

UNESP/Presidente Prudente - 

Tema: A Era dos Dados - 

Aquisição e Tratamento de 

Dados na Evolução 

100 participantes  R$   1.668,51  

28/10/2019 Doris Fontes 

Seminário: Lei de Abuso de 

Autoridade - Lei 13.869/2019 - I 

PAINEL: 14h45 às 15h30 – Dr 

Cláudio Borrego Nogueira, II 

PAINEL: 15h30 às 16h15 – Dr 

Leandro Sarcedo, III PAINEL: 

16h15 às 17h00 – Dr Pedro 

Antônio de Oliveira Machado 

CRECI-SP - Rua Pamplona, 

1200 
70 participantes  R$      -    

12/11/2019 
Nathália 

Demétrius 

XV Semana de Estatística – 

Estatística e Ciência de Dados 

UEM/Maringá - PR - Palestra: 

Papel dos estatísticos na 

ciência de dados: o que somos 

e o que não somos. 

100 participantes  R$     958,98  

23/11/2019 Adriana Silva 
MINICURSO - Introdução ao 

Python - Téo Calvo 
Sede do CONRE-3 - SP 

Estatísticos do 

CONRE-3 e 

convidados 

 R$      -    

29/11/2019 

a 

01/12/2019 

Adriana Silva XXX ENESTE UFPB-UEPB - João Pessoa/PB 100 participantes  R$   2.378,29  

07/12/2019 Téo Calvo 
MINICURSO - Análise de 

Dados com Python 
Sede do CONRE-3 - SP 

Estatísticos do 

CONRE-3 e 

convidados 

 R$      -    

Total dos gastos  R$ 22.165,88  

 

As atividades foram noticiadas na página de notícias do CONRE3: 

http://www.conre3.org.br/portal/arquivo-de-noticias/. 

 

 

  

http://www.conre3.org.br/portal/arquivo-de-noticias/


4 Demonstrações contábeis 
 

As demonstrações contábeis foram adicionadas na

 página http://www.conre3.org.br/portal/transparencia/, para consulta 

online. 

 

RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 

Referência: Junho/2019 

Razão Social : CONSELHO REGIONAL DE 

ESTATISTICA 3 REGIÃO 

 CNPJ : 15.252.395/0001-97 

Endereço : Av Ipiranga  N°: 337 

Compl. : 5° andar  Bairro : República 

Cidade : São Paulo  UF :  SP Cep : 01046-010 

Código Data 

Admissão 

Função Salário 

01/0971999 COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.456,00 

0U0972009 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1559,00 

 

Assessoria de Imprensa - honorário mensal R$ 821, 00 

Assessoria de Contabilidade - honorário mensal R$ 1.934,00 

 

http://www.conre3.org.br/portal/estrutura-organizacional-2019/ 

Estrutura Organizacional 

 

http://www.conre3.org.br/portal/docs/tcu_ref2019_orcamentario.pdf 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS 

http://www.conre3.org.br/portal/docs/tcu_ref2019_patrimonial.pdf 

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVOS 

BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVOS 

 

http://www.conre3.org.br/portal/transparencia/
http://www.conre3.org.br/portal/estrutura-organizacional-2019/
http://www.conre3.org.br/portal/docs/tcu_ref2019_orcamentario.pdf
http://www.conre3.org.br/portal/docs/tcu_ref2019_patrimonial.pdf


 
 

 
 

 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DO CONRE-3 – 2019 

 

Presidente  Julio Adolfo Zucon Trecenti – De 01/01/2019 a 17/07/2019 

 julio.trecenti@gmail.com 

 CPF: 364.042.678-96 / CONRE: 9710 

 

Presidente Adriana Maria Marques da Silva – De 19/07/2019 a 31/12/2019 

 adriana.silva@conre3.org.br 

 CPF: 350.623.828-07 / CONRE: 9434 

 

Tesoureira Doris Satie Maruyama Fontes 

mailto:julio.trecenti@gmail.com
mailto:adriana.silva@conre3.org.br


 dsfontes@gmail.com 

 CPF: 010.760.768-90 / CONRE: 7386 

 

 

CTCO – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E ORÇAMENTO – 2019 

 

Presidente 

Mário Hissamitsu Tarumoto / mtarumoto@conre3.org.br 

 

Membros 

Ines Nobuko Nishimoto / ines@conre3.org.br 

Mauro Correia Alves / mauro@conre3.org.br 

  

 

CEA – COMISSÃO DE ENSINO E APERFEIÇOAMENTO – 2019 

 

Presidente 

Doris Satie Maruyama Fontes / dsfontes@conre3.org.br 

 

Membros 

Adriana Maria Marques da Silva / adriana.silva@conre3.org.br 

Angela Tavares Paes / atpaes@conre3.org.br 

Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves / fernandarosa@conre3.org.br 

Mário Hissamitsu Tarumoto / mtarumoto@conre3.org.br 

Nathália Demetrio Vasconcelos Moura / nathalia@conre3.org.br 

Paulo Cesar Ferreira Lima / paulo.lima@conre3.org.br 

Regina Albanese Pose / albanese@conre3.org.br 

  

 

CEFP – COMISSÃO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – 2019 

 

Presidente 

Julio Adolfo Zucon Trecenti / jtrecenti@conre3.org.br 

 

Membros 

Adriana Maria Marques da Silva / adriana.silva@conre3.org.br 

Doris Satie Maruyama Fontes / dsfontes@conre3.org.br 

Ines Nobuko Nishimoto / ines@conre3.org.br 

Mauro Correia Alves / mauro@conre3.org.br 

  

 

CCT – COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA – 2019 

 

Presidente 

Nathália Demetrio Vasconcelos Moura - nathalia@conre3.org.br 

Membros 

Doris Satie Maruyama Fontes - dsfontes@conre3.org.br 

Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves - fernandarosa@conre3.org.br 

Mauro Correia Alves - mauro@conre3.org.br 

Nara Regina Spall Martins - naraspall@conre3.org.br 

  

 

mailto:dsfontes@gmail.com


CED – COMISSÃO DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO – 2019 

 

Presidente 

Adriana Maria Marques da Silva / adriana.silva@conre3.org.br 

 

Membros 

Doris Satie Maruyama Fontes / dsfontes@conre3.org.br 

Marcos Antonio Coque Junior / mcoquejr@conre3.org.br 

Mário Hissamitsu Tarumoto / mtarumoto@conre3.org.br 

Nathália Demetrio Vasconcelos Moura / nathalia@conre3.org.br 

Regina Albanese Pose / albanese@conre3.org.br 

  

  

 

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 2019 

 

Presidente 

Doris Satie Maruyama Fontes / dsfontes@conre3.org.br 

 

Secretário 

Nara Regina Spall Martins / naraspall@conre3.org.br 

 

Membros Titulares 

Antonio Ricardo Rodrigues de Oliveira / ricardo@conre3.org.br 

Vítor César Pires Silva / vpires@conre3.org.br 

 

 

GESTÃO 2019 
 

CONSELHEIROS EFETIVOS 

Adriana Maria Marques da Silva -   Mandato de 3 anos 

Ângela Tavares Paes -   Mandato de 3 anos 

Nathália Demétrio Vasconcelos Moura -   Mandato de 2 anos 

Marcelo Ventura Freire -   Mandato de 2 anos 

Marcos Antonio Coque Junior -   Mandato de 2 anos 

Doris Satie Maruyama Fontes -   Mandato de 1 ano 

Mário Hissamitsu Tarumoto -   Mandato de 1 ano 

Ines Nobuko Nishimoto -   Mandato de 1 ano 

Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves -   Mandato de 1 ano 

 

CONSELHEIROS SUPLENTES 

Nara Regina Spall Martins -   Mandato de 3 anos 

Marcus Emmanuel Soares de Araujo -   Mandato de 3 anos 

Regina Albanese Pose -   Mandato de 2 anos 

Mauro Correia Alves -   Mandato de 2 anos 

Paulo Cesar Ferreira Lima -   Mandato de 2 anos 

Alessandro Zito Gomes -   Mandato de 1 ano 

 

 

 

 

  

mailto:dsfontes@conre3.org.br


ESTRUTURA PERMANENTE 

  

Assessoria Contábil 

Coordenar, orientar e desenvolver trabalhos técnicos dentro de sua área de competência; 

Responder a consultas e emitir pareceres de natureza contábil e financeira em assuntos 

submetidos a seu exame; Controlar os registros e efetuar os cálculos relativos as 

obrigações do CONRE-3 nas áreas de pessoal e de encargos sociais; Controlar os 

registros contábeis do CONRE-3, garantindo o seu adequado processamento; Elaborar 

Prestações de Contas Mensais e Anual, Propostas e Reformulações Orçamentárias, além 

dos Livros Diário e Razão; Orientar o cumprimento de normas gerais da contabilidade; 

Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do órgão contábil financeiro. 

Este serviço especializado desenvolvido por uma empresa com registro no Conselho 

Regional de Contabilidade, cujas principais funções são prestar serviços contábeis e 

fiscais além de apoiar e orientar os Conselheiros, o Consultor Jurídico, os membros da 

Diretoria, as demais Comissões, bem como os empregados internos, nas áreas de 

orçamento, contabilidade e auditoria, e desenvolver demais atividades inerentes ao bom 

andamento dos serviços. 

 

Razão Social:  CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA 

CNPJ: 58.495.593/0001-58 

Endereço: Rua Assungui, 643 – Saúde – São Paulo/SP 

Telefones: (11) 5062-6979 

www.convir.com.br 

  

Licença e Manutenção de Sistema de Gerenciamento de Dados e Contábil 

Licença e manutenção do software SPW especializado em gerenciamento do banco de 

dados de membros registrados no CONRE-3 e controle contábil mantido pela CONVIR 

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA, nosso parceiro de contabilidade. O software está 

instalado num servidor mantido nas dependências do CONRE-3, acessado pela empresa 

de contabilidade e pela Spiderware.  

 

Nome: SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 40.162.372/0001-39 

Endereço: Rua Mairink Veiga, 11 Conj 804 – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 

20090-050 

E-mail: spider@spiderware.com.br 

Telefones: (21) 2532-6385 

  

Assessoria de Imprensa 

Desenvolver projetos, assessorar e implementar atividades de divulgação da nossa 

carreira em todas as mídias sociais e meios de comunicação. Buscar inserção 

permanente da divulgação das nossas atividades impressas, televisionadas, por rádio ou 
internet. Manter e desenvolver os projetos para preservação da memória estatística na 

sociedade brasileira. 

Este serviço especializado é desenvolvido por uma jornalista com a atribuição de prestar 

assessoria ao Plenário, Diretoria, e às Comissões, bem como aos empregados internos, 

desenvolvendo  atividades inerentes ao bom andamento dos serviços e projetos 

desenvolvidos pela autarquia. 

 

Nome: Camila Soares – MTB 38.237 



CPF: 215.582-878-09 

Endereço: Rua Crescenzo Albanese, 54 – São Paulo/SP 

E-mail: camila.soarez@gmail.com 

Telefones: (11) 97028-0441 

  

Secretaria 

Cumprir as decisões do Plenário Deliberar, “ad referendum” do Plenário, sobre assuntos 

de urgência ou relevância administrativa. Outras atividades que venham a ser fixadas 

pelo Plenário. Recepcionar conselheiros federais e a Diretoria, mediante apoio técnico e 

administrativo, para o desempenho de suas funções; Atender os Presidentes, 

Conselheiros e demais profissionais do sistema CONRE-3; Cumprir decisões e 

orientações emanadas da Diretoria; Dar encaminhamento e acompanhar o cumprimento 

das decisões da Diretoria; Apoiar a Diretoria no administrativo do CONRE-3; Organizar 

e executar as atividades de apoio administrativo a Diretoria; Analisar processos e 

acompanhar as atividades desenvolvidas pelas unidades organizacionais do CONRE-3; 

Assistir a Diretoria, em assuntos relacionados à organização e coordenação da agenda, 

ao controle da correspondência recebida e expedida; A organização e controle da Ata 

mensal dos assuntos do CONRE-3; Sistematizar e compatibilizar o calendário de 

reuniões do CONRE-3. 


























































































