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Prezados Companheiros, 

 
 

 
O presente relatório tem como objetivo registrar as ações realizadas pelo 

Sindicato na nossa Gestão 2009/2012. Contabilizando 71 reuniões até 9 de 

abril de 2012, chegamos ao final desse mandato, certos de termos feito o 

melhor possível para o cumprimento da missão que recebemos dos nossos 

associados. 

 

Um muito obrigado a todos pelo tempo dedicado e principalmente pela 

seriedade com que tratamos os interesses das empresas que representamos. 

 

A partir de 2012 daremos início a uma nova etapa da atuação do Sindicato, 

com as comemorações dos 25 anos e a mudança da marca, agora TI Rio. 

Esperamos contar com o apoio de todos. 

 

 

 

 

Abraço Fraternal, 

 

 

Benito Paret 

Presidente 
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Diretoria 
 

 
Benito Leopoldo Diaz Paret – Presidente 
 

John Lemos Forman – Vice-Presidente 
 
Luiz Carlos Sá Carvalho – Diretor Financeiro 

 
Alberto dos Santos Blois – Secretário Geral 

 
Cristina da Silva Rodrigues – Diretora 

 
Henrique Faulhaber Barbosa – Diretor 

 
Jorge Araújo – Diretor 
 

Ladmir da Penha Carvalho – Diretor 
 

Luiz Bursztyn – Diretor  
 

Mário Alberto Avelino – Diretor 
 

Sérgio Henrique Rocha Fraga – Diretor 
 

Custodio Barbosa – Diretor a partir de 18/05/2009 
 
Silvio Eberardo – Diretor até 04/10/2010 

 
Ivan Amaral – Diretor a partir de 13/12/2010 

 
 

Conselheiros Titulares do Conselho Fiscal 
 

Maurício Laval Pina de Sousa Mugnaini  

Giosafatte Gazzaneo 

Luiz Paulo Severo D’Oliveira 

 
 

Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal 
 

Márcio Girão 
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AÇÕES CONJUNTAS 
 

Uma das principais metas da diretoria foi à consolidação de ações integradas entre as 

Entidades (ASSESPRO, RIOSOFT e TI RIO), respeitando-se o foco de atuação de cada uma, 

dessas parcerias resultaram: 

 

 RIO INFO 
 

Nas três edições houve participação de empresários de diversas regiões do país e a presença 

de empresários e investidores estrangeiros, mostrando que o Rio Info é cada vez mais 

considerado um evento internacional de TI. 

 

Em 2009, com a presença do governador Sérgio Cabral Filho na abertura, o Rio Info contou 

com rodadas de negócios nacionais e internacionais, encontros de negócios sobre a TI no 

esporte, apresentação da Mostra Tecnológica de Portugal, Salão da Inovação e Seminário de 

Negócios e de Software Livre. 

 

Em 2010, o conteúdo político do evento foi marcado pela defesa da produção nacional de 

software e da criação de uma infraestrutura digital que viabilize o acesso em banda larga com 

conexões acima de 2 Mbps para toda a população, além da preocupação com a estatização das 

atividades governamentais por meio do Serpro.  

 

Em 2011, o Fórum de Negócios e os Encontros Técnicos destacaram a convergência digital, TI 

em diferentes áreas como esportes e petróleo, segurança da informação, nuvem e novas 

tecnologias. O Salão da Inovação trouxe empreendedores apresentando novidades a uma 

banca especializada e ocorreram ainda seminários específicos sobre Cidades Inteligentes e 

Marketing. 

 

A partir da 6ª Rio Info realizada em 2007, diversos APLs de TI geridos pelos SEBRAEs 

organizaram delegações que compareceram ao evento. Em 2009 os estados do Rio Grande do 

Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco e o Distrito Federal compareceram com 41 empresas que 

participaram dos Seminários e da Rodada de Negócios. Em 2010 a participação aumentou, 

com dez Estados e um total de 116 empresas. Em 2011 participaram 11 Estados com um total 

de 124 empresas. 

 

Estado Nº empresas 2010  Nº empresas 2011  

Alagoas 07 07 

Distrito Federal 15 27 

Espírito Santo 04 0 

Goiás 05 10 

Minas Gerais 0 03 

Paraná 36 43 

Paraíba 0 09 

Pernambuco 06 05 

Piauí 04 02 

R.G.Sul 20 13 



4 
 

R.G.Norte 09 0 

Sergipe 0 02 

São Paulo 0 03 
 

 

 

 RIO INFO PORTUGAL 

 
Realizado em 2010 e 2011, na cidade do Porto, o evento aproximou empresários e negócios 

brasileiros e europeus de tecnologia da informação. O contato direto com investidores 

portugueses ampliou o conhecimento dos negócios de TI no exterior e possibilitou a geração 

de novas oportunidades de negócios.  

 

 LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS (14° ANDAR) 

 
TI Rio e Riosoft compartilham e alugam os auditórios do 14° andar para eventos e palestras. 

Além do espaço, equipamentos como data show, computadores, e até coffee-break (opcional) 

são oferecidos aos locatários. Cursos de qualificação profissionais promovidos pela Riosoft 

também fazem parte dos diversos eventos realizados nestas salas.  

 
 

 CAFÉ DA MANHÃ E BATE PAPO COM LAN HOUSES 
 
Apoio ao encontro promovido pela Riosoft que visou debater as lan houses no Rio de Janeiro. 

Problemas de formação de cooperativas e dificuldades enfrentadas por pequenos empresários 

foram alguns dos temas debatidos entre os participantes.  

 
Pensando na demanda para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o Bate Papo 

com Lan Houses visou despertar os empreendedores digitais para o papel estratégico das lan 

houses, assim como debater a oferta de cursos de capacitação para os donos desses 

estabelecimentos.  

 

O evento teve apoio do Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, junto com o 

Riosoft, o SEBRAE e o Clube de Engenharia. 

 

 

 PROJETO ALI (AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO) 
 
O projeto é uma parceria entre TI Rio e Riosoft, com apoio do Sebrae-RJ no processo de 

seleção. Possui duração de 26 meses e deve ser implantado em 750 empresas durante a 

execução.  

 

 

 PROGRAMA QUALISOFT 
 
Apoio ao projeto Qualisoft da Riosoft que tem como principal objetivo a melhoria do processo 

produtivo de empresas através da criação de grupos de treinamento e de consultoria às 

empresas participantes.  Ao todo, durante o programa, foram implementadas e auditadas no 

MPS 25 empresas. 

 



5 
 

NEGOCIAÇÕES DAS CONVENÇÕES COLETIVAS 
DE TRABALHO 

 
 
Na gestão 2009/2012 a direção do TI Rio manteve sua dedicação em oferecer aos associados 

atendimento jurídico de qualidade, bem como negociar com o SINDPD-RJ a Convenção 

Coletiva de Trabalho visando manter a operacionalidade das empresas de pequeno porte. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo setor, podemos citar: 

 

 
 

 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
 

Não houve mudanças significativas da Convenção Coletiva da gestão anterior para as 

assinadas na gestão 2009/2012. O grande destaque foi a interrupção do pleito do Sindp-RJ 

que previa a inclusão do PLR obrigatório na Convenção. O TI Rio envidou esforços para manter 

as conquistas e acrescentar itens atendendo ao clamor dos associados, tal qual:  

 

 Manutenção da cláusula que permite as empresas com até 40 empregados conceder de 

maneira parcial ou deixar de conceder tíquete refeição/benefício indireto. 

 

 Manutenção da cláusula que trata do Banco de Horas e atualização de minuta de acordo 

de banco de horas no site proporcionando agilidade na análise e, consequentemente, 

aceleração no processo de aprovação. 

 

 Afastamento do pleito do Sindpd-RJ de tornar a Participação nos Lucros e Resultados 

(PLR) obrigatória para todas as empresas de TI do Rio de Janeiro. 

 

 Afastamento do pleito do Sindpd-RJ de aumentar o adicional o percentual de hora extra 

para 75% sobre a hora normal, de 2ª a 6ª feira, 100% aos sábados, e 150% nos 

domingos e feriados. 

 

 Afastamento do pleito do Sindpd-RJ de cláusula que incluiria o vale alimentação 

obrigatório no valor de R$ 150,00 para todas as empresas de TI do estado do Rio de 

Janeiro, além do benefício indireto já concedido. 

 

 Elaboração das minutas, bem como negociação e facilitação de celebração de acordos 

coletivos junto ao sindicato laboral para pagamento de benefícios indiretos e auxílio 

refeição para empresas em débito em relação a este benefício com seus empregados, 

sem o acréscimo na multa prevista na CCT por descumprimento da mesma. 
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MAIOR VISIBILIDADE PARA A ENTIDADE 
 

 

Em parceria com as Entidades co-irmãs, ASSESPRO e RIOSOFT e a nossa Entidade maior 

FENAINFO, a Gestão 2009/2012 enfatizou a principal missão do Sindicato, que é a 

representação adequada das empresas associadas. Além da prestação de serviços, tornar 

público os atos da Entidade e a busca de mecanismos de articulação foram fundamentais para 

as ações promovidas a seguir: 

 

 
 FÓRUNS 

 
O TI Rio realizou diversos Fóruns durante o triênio 2009-2012. O objetivo foi discutir de forma 

profunda e completa os temas que interferem no dia a dia das empresas de informática e de 

toda a sociedade. Questões polêmicas reuniram o setor para um debate de qualidade e 

palestrantes respeitados.  

 

11º Fórum - Programa Primeira Empresa Inovadora (Prime) 

Realizado em abril de 2009, o encontro detalhou as vantagens do Prime e explicou como as 

empresas poderiam participar do projeto de subvenção. Estiveram presentes o diretor do 

Sebrae César Vasques; a gerente do Instituto Gênesis da PUC-Rio, Lígia Magacho; a gerente 

da Bio-Rio, Kátia Aguiar; e o assessor de Marketing da incubadora da Coppe/UFRJ, Marcelo 

Cunha. 

 

12º Fórum – Rio Digital II 

Organizado pelo TI Rio e pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicações da Câmara 

Municipal, o encontro discutiu a criação de um projeto de incentivo à tecnologia da informação 

pela prefeitura e a redução do ISS para as empresas da cidade. O evento foi marcado pela 

entrega de um abaixo assinado contendo mil assinaturas pedindo a aprovação do projeto de 

incentivo a TI ao secretário de Ciência e Tecnologia, Rubens Andrade. O Fórum Rio Digital II, 

realizado em setembro de 2009, contou com a presença da secretária Municipal de Fazenda, 

Eduarda La Roque; das vereadoras Aspásia Camargo e Clarissa Garotinho; do secretário 

extraordinário de Desenvolvimento Econômico, Felipe de Farias Goes; do diretor do Iplan-Rio, 

Nabuco Barcelos; do presidente da Riosoft, John Forman; e do presidente da Assespro, Ilan 

Goldman. 

 
13º Fórum – Inauguração do Cecid 

Evento marcou o lançamento do Centro Experimental de Conteúdos Interativos Digitais do Rio 

de Janeiro, gerido pela Riosoft. Ocorrido em julho de 2010, o 13° Fórum teve a participação do 

secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Elias; da secretária 

estadual de Educação, Tereza Porto; do presidente do Clube de Diretores Lojistas do Rio de 

Janeiro, Aldo Gonçalves; e do deputado federal Jorge Bittar. 

 

14º Fórum – Futuro do PNBL 

Encontro realizado em junho de 2010, que teve como mediador o diretor do Sindicato 

Henrique Faulhaber, reuniu dois representantes das principais candidaturas presidenciais, 

deputado federal Jorge Bittar e a vereadora Aspásia Camargo, para debater questões como a 

abrangência do Plano Nacional de Banda Larga, o papel das operadoras e investimentos em 
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infraestrutura para o acesso à internet em alta velocidade. Também estiveram presentes o 

presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, e a jornalista Cristina de Luca. 

 

 

15º Fórum – O Rio merece 

Fórum realizado em dezembro de 2010 reuniu o Sindicato e vereadores da Câmara Municipal 

para discutir a inclusão, na pauta de votações, do Projeto de Lei 491/2009, que prevê a 

redução da alíquota do Imposto Sobre Serviç o. Fizeram-se presentes: a presidente da 

Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal, Aspásia Camargo, e os vereadores 

Rubens Andrade, Clarissa Garotinho e Leonel Brizola Neto. 

 

16º Fórum – Produção e consumo sustentáveis 

Também em dezembro de 2010, especialistas e empresários do setor de tecnologia da 

informação debateram sobre questões de produção e consumo de software e levantaram 

possíveis soluções para a prática responsável pelas empresas de TI. O 16º Fórum contou com 

a presença da pesquisadora Coppe/UFRJ Rita Afonso; da secretária de Articulação Institucional 

e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente Samyra Crespo; do professor do 

departamento de engenharia mecânica da Universidade de Brasília  Armando Caldeira-Pires; do 

diretor executivo da Clavis Segurança da Informação, Bruno Salgado; do diretor do Sindicato 

Luiz Bursztyn; e do diretor da Nexo CS Informática, Ricardo Doner. 

 

17º Fórum – Rio Digital III 

Realizado em maio de 2011 como Audiência Pública na Câmara Municipal, o 17º Fórum teve o 

objetivo de mostrar aos vereadores e à sociedade a situação da Tecnologia da Informação no 

Rio de Janeiro, em comparação com o Brasil. Na ocasião foi entregue um novo abaixo-assinado 

para acelerar a votação do PL 491/2009. Estiveram presentes o presidente da Comissão de 

Ciência, Tecnologia e Informação da Câmara Municipal, vereador Rubens Andrade; o 

presidente da Assespro-RJ, Ilan Goldman; o presidente do Conselho Deliberativo da Riosoft, 

John Forman; o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Franklin Coelho; o diretor de 

Desenvolvimento Econômico Estratégico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Mario 

Borghini; e o vereador Roberto Monteiro. 

  

18º Fórum – Desafios do Comércio Eletrônico 

Encontro reuniu especialistas para discutir o panorama do comércio eletrônico no Brasil. O 18º 

Fórum, que foi mediado pelo jornalista Nelson Vasconcelos, ocorreu em novembro de 2011.  

Estiveram presentes o advogado e consultor da ONU Gilberto Martins de Almeida e o CEO da 

Farm, William Albuquerque Jr. 

 

19º Fórum – Desenvolvimento da Tecnologia da Informação no Rio 

Em Audiência Pública realizada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,  em novembro de 

2011, foram debatidas as principais questões da informática do estado e como o Rio de Janeiro 

pode se tornar novamente o polo de software do país. O Fórum, realizado em novembro de 

2011, presidido pelo deputado estadual Robson Leite teve a presença do presidente do 

Proderj, Paulo Coelho; dos deputados estaduais Gustavo Tutuca e Aspásia Camargo; do 

presidente do Conselho Deliberativo da Riosoft, John Forman; e do subsecretário Júlio Lagun. 

 

 
 PALESTRAS/REUNIÕES/ENCONTROS 
 
Realizados nos auditórios do Sindicato, as palestras/reuniões e os encontros abordam 

diferentes temas de interesses dos empresários de TI – das novas legislações à regularização 

de terceirizados:  
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- Alteração da Lei do Supersimples 

- Sped Contábil e Fiscal 

- Teleatendimento (NR17) 

- Jovem Aprendiz (convênio com a Faetec) 

- Processo Administrativo Fiscal Federal 

- PAF-ECF 

- Contrato de Software 

- “Para Viver Melhor” (convênio com a Unimed-Rio) 

- Visual Studio Team System da Microsoft 

- Proteção à Propriedade Intelectual nas novas tecnologias 

- Sped e PAF-ECF em Macaé / em Conceição de Macabú/ em Volta Redonda/ em Niterói 

- A responsabilidade civil dos sócios e administradores 

- 2010 será um ano exuberante. Você está preparado? 

- Perspectivas e alternativas para as empresas face das  novas legislações e cenário 

econômico.  

-  Polimig: erros mais comuns e novos requisitos do processo de homologação PAF-ECF 

- Palestra ER-PAF-ECG (convênio com a Polimig) 

- Ciclo de Palestras para esclarecer dúvidas sobre regularização dos terceirizados  

- Software House – Convênio 85 

- Órgão homologador de PAF-ECF Universidade Veiga de Almeida 

- Legislação PAF-ECF 

- Nota carioca – Dúvidas Técnicas 

- Negócios para Automação Comercial com PAF-ECF 

- Nota Fiscal eletrônica Inteligente 

- ECF com MDF/PAF-ECF. O que mudou (parceria com a Sefaz-RJ) 

- PAF-ECF – Possíveis mudanças na legislação (parceria com a Assespro) 

- Erros mais comuns e novos requisitos do processo de homologação do PAF-ECF (parceria 

com a Polimig) 

- Encontro técnico sobre homologação de PAF-ECF (parceria com a Polimig) 

- PAF-ECF – Encontro para esclarecimentos (parceria com a Polimig) 

- PAF-ECF para o Cupom Mania e implementação do Sistema SAT 

 

 

 CAMPANHA PELA REDUÇÃO DO ISS 

 
O TI Rio também realizou ações na Câmara Municipal junto aos vereadores e mobilizou os 

empresários do setor para a aprovação do Projeto de Lei 491/2009, que trata de incentivos ao 

setor de TI e prevê a redução do ISS de 5% para 2%.       

 

Em junho de 2010 houve a aprovação em primeiro turno do PL 491/2009, mas desde então o 

projeto não voltou à pauta. Em 2011, o TI Rio também realizou ações na Câmara Municipal 

junto aos vereadores e mobilizou os empresários do setor para a aprovação do projeto.  

 

Em novembro de 2011 o 19º Fórum – Desenvolvimento da Tecnologia da Informação no Rio 

marcou a criação da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 

para promover o desenvolvimento da TI no estado. A Frente Parlamentar é presidida pelo 

deputado estadual Gustavo Tutuca. 

 

 

Em janeiro de 2012 ocorreu uma audiência com o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes 

promovida pelo deputado estadual Robson Leite. Na reunião foram relatadas as dificuldades 

para a aprovação do projeto. O prefeito colocou que o início do próximo período legislativo é 

um momento oportuno para articular a aprovação do PL pela Câmara. Nesta reunião, o 
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deputado ficou responsável pela intermediação com o líder do governo na Câmara Municipal, 

vereador Adilson Pires, a fim de definir as medidas necessárias aprovação do projeto.  

 

Em março de 2012 foi realizada reunião promovida pela Secretária Municipal de Fazenda, 

Eduarda La Rocque, com o objetivo de discutir formas de acelerar a votação do PL. O encontro 

teve a participação do presidente do Sindicato, da Assespro-RJ e do Conselho da Riosoft, além 

do secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Sr. Franklin Coelho; do presidente do Instituto 

Brasileiro de Mercado de Capitais, Thomás Tosta de Sá; e do representante da Rio Negócios, 

Sr. Pedro Cazotti. Neste encontro foi acertado que a secretaria irá preparar um levantamento 

com intuito de verificar o montante da renúncia fiscal, que pela estimativa é de 40 milhões de 

reais, para ser divulgado junto aos vereadores que se opõe ao Projeto de Lei.  
 

 

 PRÊMIO SEPRORJ DE JORNALISMO 
  
Finalizado em 2009, o Prêmio SEPRORJ de Jornalismo entregou os troféus de reconhecimento 

aos ganhadores durante cerimônia no Jantar Anual das Empresas de Informática. O objetivo 

do prêmio era prestigiar as reportagens sobre o setor de TI de todo o país e contribuir para a 

qualificação e ampliação da cobertura jornalística (jornal, revista, televisão, rádio e internet) 

sobre temáticas que envolvam informática e tecnologia.  

 

 

 COPA SEPRORJ 
 

Ao longo de três anos (2009, 2010 e 2011) a Copa SEPRORJ se tornou, além de palco de 

disputa de grandes jogos, um meio de conectar os funcionários das empresas de um dos 

setores que mais cresce no Rio de Janeiro, o da Tecnologia da Informação. Desde a primeira 

edição os times dão show de bola e de cidadania, arrecadando alimentos não perecíveis para 

distribuir em instituições carentes.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 JANTAR ANUAL 

 
Com o objetivo de confraternizar com nossas associadas o Sindicato deu continuidade a seu 

Jantar Anual (2009/2010/2011), que reuniu autoridades políticas, representantes de academia 

e imprensa, e na oportunidade também premiou os campeões e vices da Copa SEPRORJ. O 

evento é realizado no Restaurante da Silva, localizado no Centro do Rio.   

 

Em 2009 foram laureadas as melhores matérias da imprensa do setor de TI, no 3º Prêmio 

SEPRORJ de Jornalismo. Os jornalistas premiados foram: Carmen Tazinafo, da TV Brasil; Paula 

Cabral, do Jornal do Commercio; Érika Werneck, do Portal Gente que Inova; e Áurea Lopes; do 

site A Rede.   

 

Copa SEPRORJ 

 
Nº de Equipes Campeã 

2009 9 Alterdata 

2010 18 Prosoft 

2011 24 LD Soft 
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O Jantar Anual promovido pelo Sindicato conta anualmente com a presença de representantes 

do governo e de instituições co-irmãs, assim como entidades representativas nacionais e do 

Rio de Janeiro. 

 

 

 PARCERIA EM EVENTOS DAS EMPRESAS ASSOCIADAS 

 
 Dev in Rio: encontro de diversas comunidades de tecnologia do Rio de Janeiro. 

 

 SegInfo: evento organizado pela Clavis Segurança da Informação, é o maior evento de 

segurança da informação do Estado do Rio de Janeiro. O encontro reúne especialistas 

da área para falar sobre diversos temas estratégicos do setor. Em 2011 ocorreu a sexta 

edição com apoio do TI Rio. 

 

 

 War Driving Day: em 2010 aconteceu a primeira edição no Centro do Rio de Janeiro. 

Um carro equipado com uma antena detectou as redes wireless da Avenida Rio Branco 

e especialista em segurança da Clavis detectou quais eram seguras e quais não 

possuíam criptografia. Em 2011 foram realizadas duas edições, a primeira em Macaé e 

a segunda em duas regiões da cidade do Rio de Janeiro: Ipanema e Centro.  

 

 Microsoft Students to Business: o objetivo do programa é desenvolver nos 

estudantes e profissionais competências e habilidades em áreas específicas de TI, como 

infraestrutura e desenvolvimento. Operacionalizado pelo Centro de Inovação de 

Petrópolis, gerido pela Allen Informática, ele chegou a 9ª edição em 2011. 
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ASSESSORIA JURÍDICA 
 

 
Na Gestão 2009/2012, o Sindicato das Empresas de Informática e seus associados puderam 

continuar contando com os escritórios parceiros reconhecidos no mercado como Botelho & 

Botelho Advogados, Daniel Advogados, Nunes Amaral Advogados e Tarcísio Queiroz Cerqueira.  

 

 
 

 AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

Impugnações de editais lesivos às atividades e negócios das empresas filiadas. De 2009 a 

2011 foram 14 impugnações. 

 

 TERCEIRIZAÇÃO 
 

No início de 2011, o presidente do TI Rio, Benito Paret, reuniu-se com representantes do MTE 

– Ministério do Trabalho e Emprego, para falar sobre os profissionais de informática, que 

trabalham como terceirizados nas empresas do setor. 

 

A partir de diversos encontros que incluíram os representantes do sindicato laboral, foi 

negociado um acordo de regularização dos terceirizados, com a elaboração de um Termo de 

Cooperação Tripartite. 

 

Diante de dificuldades enfrentadas por algumas empresas na adequação a esse termo, o TI Rio 

iniciou um ciclo de palestras sobre a terceirização, para melhor orientar os empresários. As 

temáticas tratadas foram: propriedade intelectual do setor de ti, plano de cargos e salários, e 

os riscos para as empresas com terceirizados irregulares (esta última foi o tema de palestra 

proferida por auditores do MTE na sede do Sindicato).  

 

 TELETRABALHO 
 

A Lei nº 12.551/2011 alterou o artigo 6º da CLT e extinguiu a distinção entre o trabalho 

presencial, realizado no estabelecimento do empregador, e o trabalho a distância, executado 

no domicílio do empregado. O presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen, já se 

posicionou no sentido da revisão da Súmula 428, que não reconhece o uso de aparelhos de 

intercomunicação como suficientes para caracterizar o sobreaviso, e afirmou que promoverá 

uma semana para que os 27 ministros do TST discutam os vários aspectos envolvidos na nova 

realidade. Até o momento o TST não se pronunciou a respeito. 

 

 Atendimento aos associados 
 

Dentre os serviços prestados aos associados, podemos destacar: 

 

 Manutenção de área específica no site para divulgação diária de editais de 

licitação. 

 

 Auxílio no desenvolvimento de acordos coletivos. Em 2011 foram realizados 24 

acordos.  
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 Pronto atendimento aos questionamentos das associadas quanto a Convenção 

Coletiva e questões trabalhistas do dia a dia, assuntos de direito tributário e de 

direito empresarial. 

 

 Espaço no site com a lista de perguntas e respostas frequentes (FAQ) 

relacionadas às questões jurídicas. 
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RECURSOS HUMANOS 
 

 
 TI RIO RECURSOS HUMANOS  
 
O TI Rio Recursos Humanos ganhou projeção em 2010, com a instalação do Banco de 

Currículos no site do Sindicato e o início dos serviços de Agente de Integração.  

 

 

 Banco de Currículo e Agente de Integração 

As empresas associadas possuem, além de um banco de currículo exclusivo para o setor de TI, 

o suporte necessário para a contratação de estagiários, sendo o Sindicato o Agente de 

Integração entre empresa, instituição de ensino e aluno. 

 

No banco de currículos as empresas podem cadastrar suas vagas gratuitamente. O 

departamento de RH do Sindicato avalia o perfil solicitado pelas empresas e faz uma triagem 

dos currículos, encaminhando os que melhor se adequam ao perfil.  

 

Como Agente de Integração, o RH do TI Rio é responsável pelos termos de compromisso e 

renovações de estagiários em qualquer área de atuação com o menor custo e maior benefício 

para as empresas filiadas. 

 

 

 PESQUISA SALARIAL 
 
A Pesquisa Salarial é realizada sem interrupções desde 2004 e ao longo dos anos tem revelado 

os salários praticados nas empresas de TI do Rio de Janeiro. Em 2009, ano da crise 

internacional, a pesquisa foi também usada para analisar os impactos da crise no setor de 

tecnologia da informação no Rio de Janeiro. Em 2010 a novidade foi a inclusão de cargos 

administrativos na análise e, em 2011, a Pesquisa Salarial contou com a participação de um 

consultor especialista em estatística, a fim de extrair e melhor interpretar os dados coletados. 

Além de informações sobre os salários praticados nas empresas de TI, a Pesquisa Salarial 

ajuda a delinear um perfil dos profissionais da área.  

 

 

Empresas Participantes 

2008/2009 55 

2009/2010 71 

2010/2011 73 

Total: 199 

 
 

 FEIRAS DE ESTÁGIO 
 

O Sindicato das Empresas de Informática participou da Mostra Puc 2010 e da Feira da UFF em 

2011, a fim de divulgar o Banco de Currículos do TI Rio e apresentar as ações do Sindicato aos 

estudantes. 
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BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS  
 

Na Gestão 2009/2012, mantivemos a prestação de serviços como um dos pilares das ações 

do Sindicato. Renovamos antigas parcerias e novas foram firmadas, com destaque para:  

 

 AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
CONVENIADAS 

 
Atualmente o TI Rio conta com 39 instituições de ensino conveniadas (um número três vezes 

maior em comparação com a última gestão). Entre elas estão instituições de ensino 

fundamental, médio, superior, curso de idiomas e informática. Todas oferecem descontos e 

benefícios para os associados.  

 

 
 PLANO DE SAÚDE UNIMED 
 
O TI Rio renova a parceria com a Unimed-Rio desde 2008. Atualmente 248 empresas fazem 

parte desse convênio, atendendo 4.324 vidas. 

 

 

 PLANO DE SAÚDE INTERMÉDICA 
                  

O TI Rio fechou uma importante parceria em relação a plano de saúde. Com os serviços da 

Intermédica, o Sindicato atendeu a uma antiga solicitação das empresas situadas fora da 

capital, em especial as localizadas na região do Médio Paraíba. 

 

 

 SEGURO DE VEÍCULOS 
A partir de junho de 2011, os associados ao Sindicato começaram a usufruir dos descontos em 

seguro de veículos oferecidos em parceria com a administradora e corretora de seguros 

Thompson. Os filiados podem escolher entre Azul, Porto, Itaú e Sulamérica Seguros, todas 

com benefícios exclusivos. Dos 70 atendimentos, oriundos das 54 empresas que até o 

momento procuraram o benefício, dez funcionários de empresas associadas já fecharam o 

contrato com a corretora. 

 
 

 SEPRORJ Notícias / TI Rio Notícias 
 
Desde 2008 o SEPRORJ Notícias (hoje TI Rio Notícias) é o boletim diário produzido pelo 

Sindicato e enviado às empresas filiadas gratuitamente. A newsletter traz o clipping com as 

principais notícias de tecnologia da informação e notícias e divulgações do TI Rio e de seus 

parceiros.  Até 9 de abril foram publicadas 763 edições, com 12.480 e-mails cadastrados. 
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 Site 

 
O site do TI Rio passou a contar com novas áreas e ferramentas exclusivas para facilitar a 

navegação e auxiliar os empresários nas mais diferentes áreas da empresa. São dois menus, 

um à esquerda, com todas as seções e um superior, garantindo acesso rápido a seções mais 

visitadas do site. À direita dois banners também facilitam a localização de temas de interesse 

por parte do usuário. Foram inseridos ainda à direita os últimos tweets. No centro do site, o 

destaque é para as notícias mais recentes divulgadas pelo TI Rio Notícias.  
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

 
Na Gestão 2009/2012, o setor de Responsabilidade Social do Sindicato das Empresas de 

Informática participou de grandes projetos. 
 

 CARTILHA DIRETRIZES PARA A PRÁTICA EM RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 
 

Em 2010 o Sindicato das Empresas de Informática disponibilizou em seu site a Cartilha com 

Diretrizes para a prática em responsabilidade socioambiental. O documento foi gerado para 

auxiliar as empresas de tecnologia da informação do Rio de Janeiro a gerir de forma mais 

sustentável seus negócios. 

 

 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL NO SITE 
 

No site do TI Rio foi implantada a seção Responsabilidade Social e Ambiental (RSA) com 

subseções que trazem informações de serviços e convênios que as empresas podem usar para 

promover a responsabilidade social, dicas e referências para projetos sustentáveis, 

argumentos a favor da RSA e um breve histórico do movimento de responsabilidade social. 

 

 

 PROJETO PASSAPORTE PARA O MERCADO 
 

Com início em 2011, o projeto piloto Passaporte para o Mercado foi realizado em parceria com 

a ONG CDI-Rio e a empresa associada Alterdata, do diretor do TI Rio Ladmir Carvalho.  

 

O objetivo é a capacitação de jovens de segmentos sociais de baixa renda e empregá-los, 

gerando oportunidades de trabalho em parceria com as empresas associadas que tenham 

demanda por mão de obra para operação de softwares de gestão em suas unidades ou nas 

unidades de seus clientes.  

 

A primeira turma selecionou dez jovens que de julho a setembro tiveram treinamento em 

software de gestão de pessoal oferecido pela Alterdata, a primeira empresa parceira do 

projeto. As aulas aconteceram no CDI Francisco, localizado na Fundição Progresso, centro do 

Rio de Janeiro. 

 

 

 RECICLA AÇÃO 
 

Projeto que visa difundir o hábito de reciclar, em todos os locais onde existam eletrônicos em 

uso; desenvolvido pela Riosoft. 

Foi criado um hotsite para relacionar as ações que estão sendo desenvolvidas por diversas 

instituições nesta área, como: coleta, análise, separação e reciclagem de material que estejam 

em funcionamento ou não.  

 

 

 

http://www.alterdata.com.br/
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 CAMPANHA NATAL DA ELETRORRECICLAGEM 2011 

 
Realizada pela Secretaria Estadual do Ambiente e com parceria do TI Rio e da Riosoft, 

disponibilizou diversos pontos de coleta no Rio de Janeiro para o descarte correto de 

eletroeletrônicos usados. 


