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Prezados,  

 

 

O Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro (TI Rio) 

apresenta seu Relatório das Ações desenvolvidas durante a Gestão 

2015/2018. Chegamos ao final deste mandato com a sensação de dever 

cumprido. Foram três anos marcados por muito trabalho e conquistas. 

Agradeço a todos pela confiança e parceria depositadas em nossa diretoria e o 

apoio que nos deram ao longo deste período. 

 

 

Um cordial abraço! 

 

 

Benito Paret 

Presidente 
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Diretoria 

 

▪ Benito Leopoldo Diaz Paret - Presidente 

 

▪ John Forman - Vice-Presidente 

 

▪ Luiz Carlos Sá Carvalho - Diretor Financeiro 

 

▪ Alberto Blois - Secretário Geral 

 

▪ Custódio Barbosa - Diretor até 30/04/2017 

 

▪ Cláudio Medeiros - Diretor a partir de 14/09/2017 

 

▪ Henrique Faulhaber Barbosa - Diretor 

 

▪ Kauê Linden e Silva - Diretor 

 

▪ Ladmir Carvalho - Diretor 

 

▪ Luiz Bursztyn - Diretor  

 

▪ Márcio Campos - Diretor a partir de 14/09/2017 

 

▪ Newton Meyer Fleury - Diretor 

 

▪ Pablo Braga Gonçalves - Diretor 

 

Conselho Fiscal 

 

▪ Giosafatte Gazzaneo 

http://www.tirio.org.br/info/22499/benito-paret/60
http://www.tirio.org.br/info/22498/john-forman/60
http://www.tirio.org.br/info/22491/luiz-carlos-sa-carvalho/60
http://www.tirio.org.br/info/22490/alberto-blois/60
http://www.tirio.org.br/info/24206/custodio-barbosa/60
http://www.tirio.org.br/info/22497/henrique-faulhaber-barbosa/60
http://www.tirio.org.br/info/22495/kaue-linden/60
http://www.tirio.org.br/info/22494/ladmir-carvalho/60
http://www.tirio.org.br/info/22492/luiz-bursztyn/60
http://www.tirio.org.br/info/22492/luiz-bursztyn/60
http://www.tirio.org.br/info/22493/pablo-braga-goncalves/60
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▪ Luiz Paulo Severo D’Oliveira 

 

▪ Marília Rosa Millan -  Até 04/09/2017 

 

Suplente do Conselho Fiscal 

 

▪ Paulo Golzman 

 

 

 

AÇÕES CONJUNTAS 

 

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

entre o TI Rio e demais entidades (FENAINFO, RIOSOFT, ASSESPRO, 

BRASSCOM e SEBRAE), 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. 

 

2015 

 

O Rio Info 2015 aconteceu entre os dias 15 e 17 de setembro, no Hotel Royal 

Tulip, em São Conrado - Rio de Janeiro. A 13ª edição do evento foi marcada 

pela crítica das principais lideranças do setor de Tecnologia da Informação (TI) 

do País às medidas anunciadas para reverter a crise econômica.  
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No campo dos negócios o evento alcançou a expectativa na casa dos R$ 16,5 

milhões para o período de 12 meses. Na Rodada de Negócios participaram 102 

empresas, das quais 83 (oitenta e três) brasileiras e 19 (dezenove) 

estrangeiras.  

 

A programação do evento foi composta por oficinas, fórum de negócios, 

encontros, seminários e o Salão da Inovação. Na ocasião, também foi realizada 

a final da Copa Rio Info de Algoritmo (CRIA), competição nacional entre 

estudantes de nível médio e técnico.  

 

O encontro envolveu discussões que envolveram comunidades inteligentes, 

mediação extrajudicial, ecossistema tributário, marco civil, formação 

acadêmica, aplicação da TI na indústria criativa, como na música, robótica, 

esportes, publicidade e e-commerce, as experiências de internacionalização e 

o governo eletrônico. 

 

Outro marco desta edição foi a assinatura de contrato para que as primeiras 

empresas brasileiras tivessem acesso a domínios com nomes próprios. O 

evento prestou ainda uma homenagem ao precursor da TV Digital no País, Luiz 

Fernando Soares (in memoriam). 

 

2016 

 

O Rio Info 2016 aconteceu entre os dias 04 e 06 de julho, no Centro de 

Convenções Sulamérica, Rio Comprido - Rio de Janeiro. O evento foi marcado 

pelo consenso em torno de um pacto pela tecnologia envolvendo empresários, 

pesquisadores e autoridades do setor de TI, com o objetivo de desenvolver um 

programa de fomento, proposto por Benito Paret, presidente do Sindicato das 

Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro (TI Rio) na cerimônia de 

abertura do Rio Info. 
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No campo dos negócios o evento alcançou a expectativa na casa dos R$ 4,6 

milhões para o período de 12 meses. Participaram da Rodada de Negócios 70 

(setenta) empresas, das quais 70 (setenta) brasileiras e 9 (nove) estrangeiras.  

 

A programação da 14ª edição do Rio Info foi composta por oficinas, fórum de 

negócios, encontros, seminários e o Salão da Inovação. Na ocasião, também 

foi realizada a final da Copa Rio Info de Algoritmo (CRIA), competição nacional 

entre estudantes de nível médio e técnico. 

 

2017 

 

O Rio Info 2017 aconteceu entre os dias 25 e 27 de setembro, no Centro de 

Convenções Sulamérica, Rio Comprido - Rio de Janeiro. O compromisso 

assumido pelo prefeito Marcelo Crivella de estudar a redução do ISS (Imposto 

sobre Serviços) para as empresas da cadeia produtiva de Tecnologia da 

Informação (TI) da cidade do Rio de Janeiro foi um dos destaques da 15ª 

edição do Rio Info. Além disso, o prefeito se comprometeu a incluir o encontro 

no calendário oficial de eventos da cidade.  

 

No campo dos negócios o evento alcançou a expectativa na casa dos R$ 10,7 

milhões, sem computar possíveis negociações ocorridas em contatos diretos 

entre os empreendedores.  Participaram da Sessão de Negócios 60 (sessenta) 

empresas. 

 

A programação do evento foi composta por oficinas, fórum de negócios, 

encontros, seminários e o salão da inovação. Na ocasião, também foi realizada 

a final da Copa Rio Info de Algoritmo (CRIA), competição nacional entre 

estudantes de nível médio e técnico.  

 

Neste ano, os salões do Centro de Convenções Sul América receberam cerca 

de duas mil pessoas e mais de 60 (sessenta) atividades. 

 

▪ COPA RIO INFO DE ALGORITMOS (CRIA) 
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A Copa Rio Info de Algoritmos (CRIA), competição nacional entre estudantes 

de nível médio e técnico promovida pelo Sindicato das Empresas de 

Informática do Rio de Janeiro (TI Rio) e pela Federação das Empresas de 

Informática (Fenainfo) mobilizou nos últimos três anos 1437 (mil quatrocentos e 

trinta e sete) alunos de todo o País. 

  

Em 2015, os estudantes Jonathan Luiz Braga dos Santos, Kadu Carvalho 

Mendonça e Walter Saldanha Pereira Filho, da Escola Técnica Estadual 

República – Faetec/RJ, foram os vencedores. Já em 2016 e 2017, o vencedor 

foi o estudante Eduardo Lúcio do Instituto Federal de Alagoas – Campus 

Arapiraca. 

 

O principal objetivo da CRIA é revelar talentos e estimular o interesse dos 

jovens pela informática, deste modo contribuindo para suprir a enorme 

demanda de mão de obra qualificada existente no mercado de TI no Brasil. A 

competição é dividida em duas etapas, a primeira fase é on-line e eliminatória e 

a segunda é presencial e acontece durante o Rio Info. A competição é 

realizada anualmente desde 2007. 

 

▪ RIO INFO EUROPA  

 

Realizado entre os dias 18 e 23 de abril de 2015, em Portugal, a 6ª edição do 

Rio Info Europa marcou um novo momento para empresários portugueses e 

brasileiros através do anúncio da participação da Inova Ria (Rede de Inovação 

em Aveiro) na assinatura do termo de colaboração para fazer parte da iniciativa 

Aceleradora do Atlântico.  

 

A edição seguinte do Rio Info Europa foi realizada nos dias 18 e 19 de maio de 

2017, na cidade de Porto, em Portugal e teve como tema  “I&I - Investir & 

Internacionalizar”. O encontro deu início às atividades na sede da Inova Rio, 

em Aveiro, onde estiveram presentes diversos empresários portugueses e a 

delegação brasileira. 
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▪ RIO INFO ENCONTROS 

 

Petrópolis 

 

A primeira edição do Rio Info Petrópolis, evento dedicado a fomentar o debate 

e o desenvolvimento das empresas de TI da Região Serrana do Estado, foi 

realizado no dia 20 de outubro de 2016, no campus da Universidade Católica 

de Petrópolis (UCP). O encontro é de iniciativa do Sindicato das Empresas de 

Informática do Rio de Janeiro (TI Rio), em parceria com Riosoft e apoio do 

Sebrae. O Rio Info Petrópolis contou com a participação de 150 (cento e 

cinquenta) pessoas de mais de 11 (onze) cidades do interior, entre eles 

empresários, acadêmicos, investidores  e muitos estudantes, sendo 

considerado um marco para o setor de TI na região. 

 

Já a 2ª edição do Rio Info Petrópolis, em 2017, foi realizada nos dias 30 e 31 

de agosto, na cervejaria Bohêmia e foi marcada pela presença de mais de 300 

(trezentos) estudantes universitários e de ensino médio, empresários, 

acadêmicos, profissionais e entusiastas da TI. 

 

Teresópolis 

 

Após o sucesso do Rio Info Petrópolis, o TI Rio, em parceria com a RioSoft, 

organizou a 1ª edição em Teresópolis, no dia 22 de agosto de 2017. O evento 

superou as expectativas dos organizadores e foi muito bem avaliado pelo 

público de mais de 200 (duzentas) pessoas entre empresários, estudantes e 

profissionais locais e de outras cidades.  O sucesso foi tanto que os 

organizadores tiveram que providenciar um espaço com transmissão ao vivo 

para os interessados que não conseguiram vaga no auditório. 

 

Três Rios 
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Em 2017, também foi realizado a primeira edição do Rio Info na cidade de Três 

Rios, com sede no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) da Faetec. Mais 100 

(cem) pessoas entre empresários, profissionais, acadêmicos e estudantes de 

diversas cidades fluminenses e de outros estados participaram dos  workshops 

e palestras sobre variados temas no evento que foi considerado um marco 

significativo no incentivo ao desenvolvimento tecnológico de Três Rios. 

Participaram da mesa o coordenador geral do Rio Info, Alberto Blois,  o prefeito 

da cidade, Josimar Salles; o coordenador local do Sebrae, Jorge Pinto; o 

produtor e apresentador do programa Ciência em Movimento, Márcio Campos, 

entre outros. 

 

 

 

▪ FEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE-RJ 

 

Em 2015, o TI Rio deu continuidade a uma iniciativa que já vinha 

desenvolvendo nos anos anteriores, 2013 e 2014, e subvencionou mais uma 

vez os custos para que seus filiados pudessem participar da Feira do 

Empreendedor Sebrae-RJ, considerado um dos maiores eventos de 

empreendedorismo do Brasil. Em 2015, 09 (nove) empresas enquadradas 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte filiadas ao TI Rio tiveram 

acesso gratuito a um estande exclusivo na feira. O evento aconteceu no Centro 

de Convenções Riocentro, entre os dias 12 e 15 de novembro.  
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EVENTOS APOIADOS 

 

O TI Rio busca se fazer presente em eventos realizados por terceiros 

considerando pelo menos uma dentre as seguintes alternativas: a) conseguir 

condições especiais para participação de representantes das empresas 

associadas; b) Retribuir o apoio recebido nos eventos organizados pelo próprio 

TI Rio;  c) Expor suas ações para o público em geral e manter contato com as 

empresas do mercado e com futuros empresários. Na Gestão 2015-2018 cerca 

de 40 (quarenta) eventos foram apoiados. Veja a lista completa a seguir: 

 

Rio Wirelles  

 

O TI Rio foi um dos apoiadores institucionais da 15ª e 16ª edição do Rio 

Wirelles. A conferência se destaca como um dos principais encontros do setor 

de Telecomunicações fixas e móveis, e Tecnologia de Informação, projetando e 

trazendo ao debate o futuro do setor no Brasil e no mundo. Em 2015, o evento 

aconteceu nos dias 6 e 7 de maio, e em 2016 nos dias 13 e 14 de setembro, 

ambos no município do Rio de Janeiro. 
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Oficina: Modelo de Excelência em Gestão (MEG) 

 

O TI Rio apoiou institucionalmente a oficina sobre o Modelo de Excelência em 

Gestão realizada pela Riosoft em parceria com o Sebrae, que foi realizada no 

dia 26 de maio de 2015. A oficina MEG teve o objetivo de apresentar novas 

informações sobre o assunto para que empresários possam aplicá-lo em suas 

empresas e aprimorar a administração de seus negócios. 

 

Encontro sobre Arduino 

 

O TI Rio apoiou institucionalmente uma série de eventos sobre Arduino, como 

o 18º, 19º e 20º encontros, realizados na sede da Riosoft, no Centro do Rio, 

nos dias 28 de maio, 24 e 25 de junho, respectivamente. Os eventos tiveram o 

objetivo de estimular os debates e o aperfeiçoamento daqueles que se utilizam 

de plataformas de prototipação de hardware baseadas em Arduino. 

 

Clínicas Tecnológicas do Sebraetec 

 

O Sebraetec realizou uma série de Clínicas Tecnológicas nos meses de julho e 

agosto de 2015, na sede do TI Rio, apoiador institucional dos eventos. Os 

temas da série de palestras foram: “Como o Design pode transformar o seu 

negócio”; “Aproveitando Vantagens Competitivas em Compras Públicas: 

Certics”; “Ambientes de Testes Visualizado” e “Conhecendo o Arduino”.  

 

12º Encontro C & C++ Brasil 

 

O 12º encontro C & C++ Brasil foi realizado pela segunda vez no Rio de 

Janeiro no dia 15 de agosto de 2015, na sede da Riosoft, no Centro do Rio. O 

evento teve o objetivo de reunir profissionais, estudiosos e demais interessados 

nessas linguagens de programação e em tecnologias associadas.  

 

5º Fórum TIM - Inovação e Tecnologia 
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O 5º Fórum TIM - Inovação e Tecnologia realizado nos dias 13 e 14 de julho de 

2016, no Rio de Janeiro, contou com o apoio institucional do TI Rio e a 

participação como palestrante do diretor do sindicato, Alberto Blois.  

 

Oportunidades com a Nvidia 

 

O TI Rio foi apoiador institucional do encontro promovido pela Riosoft entre as 

empresas de Tecnologia da Informação (TI) e a Nvidia, multinacional com forte 

atuação em diversos segmentos da tecnologia, sobretudo em games. Na 

reunião, realizada no dia 28 de setembro de 2016, foram elencadas as 

principais oportunidades de negócios e parcerias além das demandas dessa 

gigante do universo tecnológico. 

 

WCIT - Congresso Mundial de Tecnologia da Informação  

 

O Congresso Mundial de Tecnologia da Informação (WCIT) foi realizado entre 

os dias 3 e 5 de outubro de 2016, pela primeira vez no Brasil, com a presença 

de personalidades do mundo da TI e apresentando oportunidades de negócio, 

gerando competitividade no mercado global.  

 

Simpósio de História da Informática na América Latina e Caribe (SHIALC) 

 

O Simpósio de História da Informática na América Latina e Caribe foi realizado 

entre os dias 10 e 14 de outubro de 2016, abordando a história das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na América Latina e no 

Caribe (ALC). A 4ª edição do evento foi realizada na cidade de Valparaíso, no 

Chile. O diretor do TI Rio, Newton Fleury, participou de duas apresentações no 

simpósio e de mesas de debates complementares. Cada uma das palestras foi 

ilustrada com recortes do documentário “Inteligência Digital: o protagonismo do 

Rio de Janeiro no desenvolvimento da tecnologia da informação”. A 

participação do TI Rio ajudou a divulgar a contribuição histórica da cidade do 
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Rio de Janeiro para o desenvolvimento das tecnologias da informação e da 

comunicação no Brasil. 

 

11ª Semana do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da UERJ 

 

A 11ª Semana do Instituto de Matemática e Estatística (IME) foi realizada entre 

os dias 17 a 20 de outubro de 2016. A programação ofereceu minicursos, 

oficinas, palestras, maratona de programação, e uma Rodada de Negócios no 

qual foram reunidas seis empresas do setor de TI e seis grupos de pesquisa do 

IME UERJ. 

 

Fórum RNP 

O Fórum da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) foi realizado no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) entre os 

dias 8 e 10 de novembro de 2016, com o tema “Ciência, Tecnologia e Inovação 

em Rede”. O encontro promoveu um debate sobre a importância e os desafios 

para as áreas de ciência, tecnologia, educação, saúde, cultura e defesa. 

Prêmio Music Trends - Riosoft de inovação 

O Prêmio Music Trends, lançado pela Riosoft com apoio do TI Rio e em 

parceria com a Conferência Music Trends Brasil, foi realizado nos dias 09 e 11 

de novembro de 2016 e premiou as ideias inovadoras para a Economia Criativa 

no ramo da música. 

Encontro sobre Fintechs 

A Riosoft realizou no dia 22 de novembro de 2016, em sua sede, o segundo 

encontro para abordar as principais oportunidades do segmento de fintechs, 

com o intuito de colocar as empresas de TI do Rio de Janeiro na ponta desse 
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crescimento, aproveitando as oportunidades de negócios que as startups de 

serviços financeiros oferecem. 

Encontro Selo.TECH 

O encontro Selo.TECH foi organizado pela Riosoft e realizado no dia 15 de 

dezembro de 2016 com o objetivo de contribuir para a promoção e 

diferenciação das empresas de TI. O programa Selo.TECH é capaz de 

estimular as empresas a operar nos mais elevados níveis de excelência e o 

reconhecimento do próprio mercado é o principal benefício. 

Reach EUB-Day 2017 

O evento foi realizado no dia 19 de janeiro de 2017, no centro do Rio, e 

abordou o Programa de Colaboração EU-Brasil da Comissão Europeia e os 

serviços de apoio relacionados oferecidos pela REACH Consultancy e as 

chamadas abertas de Propostas de Projetos de Colaboração (EUB-01, EUB-

02, EUB-03) entre Parceiros Europeus e Brasileiros. 

 

 

 

Encontro da Agência PUC-Rio de Inovação 

O Encontro da Agência PUC-Rio de Inovação foi realizado no dia 22 de 

fevereiro de 2017, no auditório da instituição, na Zona Sul do Rio. A edição 

debateu as perspectivas, os desafios e as oportunidades que a transformação 

digital e o conceito de Blockchain  trouxe aos modelos de negócios, transações 

entre empresas e serviços de valor agregado à clientes e usuários. 

 

 

2º Seminário Brasscom Políticas Públicas & Negócios 
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O 2º Seminário Políticas Públicas & Negócios, foi realizado nos dias 15 e 16 de 

março e contou com a presença dos principais líderes do Governo, 

empresários, pesquisadores e outras entidades do setor, estreitando o diálogo 

entre setores públicos e privados e debatendo as principais políticas públicas 

destinadas ao setor de TIC. 

Data Science Summit  

O evento proporcionou aos participantes dois dias de imersão em Data 

Science. O Data Science Summit aconteceu nos dias 27 e 28 de março de 

2017, em Curitiba – Paraná. 

Festival Latino-Americano de Instalações de Software Livre (FLISol) 

 

Realizado no dia 08 de abril de 2017, no Rio de Janeiro, o FLISol promoveu o 

uso de Software Livre mostrando ao público em geral sua filosofia, 

abrangência, avanços e desenvolvimentos.  

 

Digitalize-me 

 

O evento de e-commerce, marketing digital e redes sociais Digitalize-me  foi 

realizado no dia 16 de maio de 2017, no Rio de Janeiro, reunindo os 

participantes de forma gratuita em palestras ministradas por especialistas sobre 

o perfil do profissional digital, marketplace, operações e dicas de como crescer 

em tempos de crise. 

 

Hacking Health Rio de Janeiro 

 

O evento, que está presente em mais de 20 (vinte) países, foi realizado no Rio 

de Janeiro entre os dias 26 e 28 de maio de 2017, unindo profissionais da 
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saúde, empreendedores, designers, profissionais da tecnologia em um 

hackathon com o objetivo de repensar o sistema de saúde e criar soluções 

para os problemas detectados. 

 

CDIA.Rio 

 

A Rede de Ciência de Dados & Inteligência Artificial do Rio de Janeiro 

(CDIA.RIO) foi lançada oficialmente no dia 4 de agosto de 2017, com o objetivo 

de compartilhar informações sobre as tecnologias relacionadas e as aplicações 

possíveis para a Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Além disso, o 

CDIA.RIO, que tem apoio institucional do TI Rio, cumpre o papel de fomentar a 

interação entre o setor acadêmico e empresarial e posicionar o Rio de Janeiro 

como um polo de talentos em busca de avanços da Ciência de Dados e da 

Inteligência Artificial. 

 

4º Seminário Cidades Inteligentes 

 

A Assespro-RJ realizou o 4º  Seminário Cidades Inteligentes, com o tema 

"Internet das Coisas", no dia 29 de agosto de 2017 e discutiu a importância do 

setor TIC na melhoria da qualidade de vida dos Estados. O TI Rio foi um dos 

apoiadores institucionais. 

 

4º Seminário ABQ Qualidade Século XXI 

 

A Academia Brasileira de Qualidade (ABQ) realizou o 4º Seminário ABQ 

Qualidade Século XXI, com o tema “Inovação e Sustentabilidade”, no dia 8 de 

novembro de 2017. O evento discutiu através de palestras e painéis, assuntos 

como inovação, sustentabilidade, Indústria 4.0 e  Internet das Coisas. 

 

Gnugraf 
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O TI Rio foi apoiador institucional da VIII e IX edição do Gnugraf, no Rio de 

Janeiro. O evento é o primeiro a tratar de computação com software livre no 

Brasil, foi direcionado para profissionais da área de Áudio, Animação, Vídeo, 

Produção Gráfica e Design de Jogos. Em 2016, o evento aconteceu no dia 03 

de setembro, e em 2017 nos dias 21 e 22 de abril. 

 

Workshop Gávea Angels “Investimento Anjo sem mistérios” 

 

O Workshop Gávea Angels discutiu o “Investimento Anjo sem mistérios”. O 

encontro aconteceu no dia 22 de julho de 2017, no Novotel, Rio de Janeiro – 

RJ. 

 

Congresso InformationShow 

 

O Congresso InformationShow, maior evento da América Latina a tratar de 

Gerenciamento de Informações, Documentos e Digital Business foi realizado 

nos dias 10 e 11 de agosto de 2017 WTC – World Trade Center, em São 

Paulo, reunindo profissionais da Informação para atualização de 

conhecimentos, troca de experiências e networking. 

 

2º Congresso Brasileiro e Latino-Americano de IoT 

 

O evento foi organizado pelo Fórum Brasileiro de Internet das Coisas (IoT) e foi 

realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2017, com o objetivo de auxiliar a 

pavimentação do caminho em direção a um “Ecossistema de Inovação em IoT 

para uma inserção concreta da América Latina, e em particular do Brasil, no 

desenvolvimento mundial. O congresso reuniu empresas, academia, centros de 

pesquisa, governo e profissionais, gerando conexões e provações sobre 

tecnologia, inovação e economia. 
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Desafio de Startups Sai do Papel 

 

O 1º Desafio de Startups Sai do Papel foi realizado durante o evento SIC – 

Startup Insight & Connection, no dia 21 de outubro de 2017, na cidade do Rio 

de Janeiro, com o objetivo de estimular a criação, desenvolvimento e 

crescimento de startups. Os participantes concorreram a um prêmio principal 

de R$200 mil em investimento na aceleração. No total, o evento possibilitou 

mais de R$650 mil em prêmios para os participantes. 

 

Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação 

 

A 27ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação, 

maior encontro de empreendedorismo inovador da América Latina e um dos 

maiores do mundo, foi realizado entre os dias 23 e 26 de outubro de 2017, no 

Rio de Janeiro (RJ), no Centro de Convenções SulAmérica, tendo como tema 

central “Inovação e empreendedorismo transformando cidades”. 

 

Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação da Uerj  

 

A Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação com Rodada de Negócios foi 

realizada no Departamento de Inovação da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, na UERJ, no dia 24 de outubro de 2017. O evento apresentou uma 

lista de softwares desenvolvidos na universidade para pessoas que 

compareceram interessadas em fazer seu licenciamento. 

  

Chicago Techweek  

 

O Chicago TechWeek foi realizado entre os dias 19 e 23 de junho de 2017, no 

http://www.sic.saidopapel.com.br/
http://www.sic.saidopapel.com.br/
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consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. O evento promoveu o Brasil 

como uma localização estratégica para que as empresas americanas 

entrassem no mercado Latino-Americano e proporcionou a exploração 

comercial com companhias americanas, por parte das empresas brasileiras.   

 

Wired Festival Brasil 

 

O Wired Festival Brasil, evento referência em inovação e criatividade, trouxe 

grandes nomes nacionais internacionais para debater o “Futuro do presente, 

futuro do amanhã”.  O evento aconteceu nos dias 1º e 2 de dezembro de 2017, 

no Rio de Janeiro - RJ. 

 

VFX Rio 

 

A 3ª edição do VFX Rio trouxe ao Brasil os maiores especialistas nacionais e 

internacionais na produção de efeitos visuais para cinema e TV, games e 

novas tecnologias. O encontro aconteceu nos dias 8 e 9 de dezembro de 2017, 

no Museu de Arte Moderna (MAM) e Museu do Amanhã, Rio de Janeiro - RJ. 

 

Ecm Meeting (RH)  

 

Realizado no dia 22 de fevereiro de 2018, em São Paulo, o evento 

proporcionou aos participantes a oportunidade de entrar em contato com um 

conteúdo completo sobre as novas posturas, processos e tecnologias a serviço 

do Recursos Humanos.  

 

Reach Training 

 

Realizado de 14 a 16 de março de 2018, no Rio de Janeiro, o Reach Training 

informou e capacitou os participantes sobre os aspectos relevantes da 
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elaboração de propostas competitivas, escritas de forma clara e efetiva, para 

Projetos com a Comissão Europeia, incluindo o programa de cooperação EU-

Brasil. 

 

Robotic Process Automation (RJ) 

 

Realizado no dia 23 de março de 2018, no Rio de Janeiro, o Robotic Process 

Automation teve como proposta reunir Consultores, Especialistas da Indústria e 

Usuários para debater e trocar experiências sobre a força de transformação da 

RPA como ferramenta digital para processamento de tarefas com alto grau de 

rotinas e uso intensivo de mão de obra.  

 

Ecm Meeting (Jurídico) 

 

Realizado no dia 12 de abril de 2018, em São Paulo, o ECM Meeting Jurídico 

mostrou como as tecnologias têm acelerado e transformado o universo jurídico. 
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NEGOCIAÇÕES DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE 

TRABALHO E TERMO ADITIVO 

 

As negociações das convenções coletivas pelo TI Rio tem seguido um modelo 

que vem sendo renovado com os sindicatos laborais onde a validade dos 

mesmos se estende por dois anos, com uma negociação mais ampla sobre o 

reajuste de salários e inclusão/exclusão de benefícios num primeiro momento, 

reservando para o segundo ano de vigência do acordo uma negociação apenas 

sobre o percentual de ajuste econômico das cláusulas vigentes.  

 

SINDPD-RJ 

 

Veja as principais mudanças da Convenção Coletiva de Trabalho anterior para 

as assinadas na Gestão 2015-2018. 

 

➢ Inserção dos códigos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

na cláusula dos pisos salariais. A medida ajuda a identificar de maneira 

mais fácil os cargos/funções na área de TI e seus respectivos pisos. 

 

➢ Como forma de incentivo ao primeiro emprego, no primeiro ano de 

contratação do trabalhador, as empresas poderão praticar 90% do valor 

dos pisos salariais para cargos de nível técnico e superior, desde que 

façam parte da atividade fim da empresa. 

 

➢ Desburocratização dos requisitos para que uma empresa de até 40 

empregados possa obter a isenção em relação a concessão de auxílio 

creche, auxílio refeição e benefício indireto. 

 

➢  Na cláusula de benefícios indiretos na modalidade de Seguro de 

Assistência Médico Hospitalar (plano de saúde), em que sendo 

garantido a utilização do plano básico, poderá a empresa apresentar 

aos seus empregados proposta de utilização de um plano de saúde 
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superior (upgrade), podendo descontar no salário do empregado até o 

limite máximo do valor da diferença em relação ao plano de saúde 

básico, sem a necessidade de celebração de Acordo Coletivo de 

Trabalho e, consequentemente, realização de assembleia de votação 

de acordo, desde que a empresa seja associada ao TI Rio.  

 

➢ Três regras da Reforma Trabalhista foram introduzidas na CCT 2017-

2019, são elas: a facultatividade na homologação da rescisão do 

contrato de trabalho, possibilidade de parcelamento das férias em até 

três períodos e banco de horas por acordo individual nas 

compensações até 6 (seis) meses. 

 

➢ Para o empregado fazer jus às ausências legais previstas na CCT 

2017-2019, ele terá que apresentar atestado médico até 2 (dois) dias 

úteis após o retorno ao trabalho. 

 

➢ Foi criada a cláusula 34ª  (Prêmio por Assiduidade) que substituiu a 

cláusula 28ª   (Abono de Falta). Agora para que o trabalhador tenha um 

falta para resolver assuntos particulares abonada, ele  precisará 

preencher os requisitos a seguir: a) Ter mais de 1 (um) ano de tempo 

de serviço na empresa; b) Não possuir, no ano antecedente ao período 

de gozo do benefício, faltas, advertência, notificação e/ou suspensão; c) 

Ficará a critério da administração da empresa limitar ou ampliar o 

número de empregados a utilizar este benefício na mesma data, sendo 

do mesmo setor; d) Os dias abonados poderão ser agregados às férias, 

desde que haja concordância do empregado; e) O dia de abono não 

utilizado em cada ano de vigência desta CCT não serão cumulativos 

para os períodos seguintes; f) O empregado escolherá o dia a ser 

abonado de comum acordo com a empresa. 
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SINDIERJ 

 

O TI Rio negociou junto ao Sindierj o Termo Aditivo à Convenção Coletiva 

2015-2017. O Termo Aditivo determinou que a partir de 1º de outubro de 2016, 

os salários fossem reajustados no percentual de 6% a partir de 30 de setembro 

de 2016 e o índice restante de 2,6% a partir de 1º de abril de 2017, calculado 

sobre os salários praticados a partir de 30 de setembro de 2016. 

 

Os benefícios previstos na Convenção Coletiva, como, por exemplo, o Auxílio 

Refeição, foram reajustados em 8,57%. 

 

A Convenção Coletiva do Trabalho 2017-2019 ainda não foi celebrada, pois o 

sindicato laboral insiste não incluir na CCT as mudanças advindas da Reforma 

Trabalhista. 
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MAIOR VISIBILIDADE PARA A ENTIDADE 

 

O TI Rio também se preocupa em divulgar o impacto positivo da informática em 

outros setores da economia e da sociedade em geral, não apenas para 

estimular a adoção destas tecnologias e assim gerar oportunidades para as 

empresas do setor, mas também para construir e manter um canal de 

comunicação permanente com representantes do Executivo, Legislativo e 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e de seus municípios. Através do 

diálogo, o TI Rio busca sensibilizar as autoridades sobre oportunidades que 

possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social, e também 

defender interesses legítimos das empresas que estão aqui estabelecidas e 

operando. 

Para tanto, desenvolve estudos, pesquisas e eventos ao longo de todo o ano. 

Na Gestão 2015-2018, os destaques foram: 

 

▪ FÓRUNS TI RIO 

 

28º Fórum: Sociedade Digital e Multidisciplinar - Realizado no dia 9 de 

junho de 2015, o encontro discutiu como o uso da Tecnologia da Informação 

permeia, cada vez mais as atividades econômicas e sociais, em especial a 

educação, comércio e tributos. Participaram do debate, o presidente do TI Rio, 

Benito Paret; o presidente do Clube dos Diretores Lojistas (CDL-Rio), Aldo 

Carlos Gonçalves; o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços 

Contábeis (Sescon-RJ), Lúcio da Cunha Fernandes; e o professor Paulo Milet, 

especialista em educação a distância e sócio-fundador da Eschola.com. 

 

29º Fórum: O desenvolvimento do Rio de Janeiro – Realizado no dia 05 de 

novembro de 2015, o encontro discutiu as potencialidades do Estado do Rio de 

Janeiro, em especial, a área da “economia do conhecimento”, com ênfase no 

fortalecimento da Tecnologia da Informação, elemento estratégico para a 

retomada do crescimento econômico do país. Participaram do debate, o 

presidente do TI Rio, Benito Paret; o economista e professor da UFRJ, Mauro 
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Osório; o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Jorge Nogueira de Paiva Britto; e o professor e economista, 

Tito Ryff. 

 

30º Fórum: Inteligência e criatividade como ferramentas para superar a 

crise – O fórum debateu as dificuldades enfrentadas pelo setor em um período 

de crise econômica e destacou sua importância para que o país retornasse o 

caminho do desenvolvimento. O presidente do TI Rio Benito Paret destacou na 

ocasião a necessidade de utilização da inteligência e da capacidade criativa 

para driblar a falta de recursos econômicos. Participaram do fórum a Vice-

presidente da Firjan e presidente do conselho deliberativo do Sebrae/RJ, 

Ângela Costa, o superintendente do Sebrae-RJ, Cézar Vasquez, o presidente 

da Fenainfo, Márcio Girão, entre outros. 

 

31º Fórum: Novos desafios do Marco Legal de Ciência e Tecnologia – 

Realizado no dia 13 de maio de 2016, o encontro discutiu o novo Marco Legal 

da Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado pela presidente Dilma 

Rousseff. Participaram do debate, o vice-presidente do TI Rio, John Forman; a 

presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

Helena Nader; e o secretário especial de ciência e tecnologia, Franklin Dias 

Coelho. 

 

32º Fórum: Reforma Trabalhista: Avanço ou retrocesso? – Realizado no dia 

18 de outubro de 2016, o encontro discutiu as propostas de mudanças na 

legislação trabalhista, que estava sendo desenhada pelo governo federal. 

Participaram do debate, o presidente do TI Rio, Benito Paret; o diretor do TI 

Rio, Newton Fleury; o desembargador e diretor da Escola Judicial do Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT 1º Região), Evandro Valadão Lopes; e a professora 

do Departamento de Direito da PUC-Rio, Juliana Bracks. 

 

33º Fórum: Ausência de políticas públicas de incentivo ao setor de TI do 

RJ – Realizado no dia 05 de dezembro de 2016, o encontro discutiu as 

dificuldades enfrentadas pelo setor de TI do RJ, que enfrenta uma concorrência 
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desigual com outras capitais que possuem políticas públicas de incentivo ao 

setor. O Fórum aconteceu durante o tradicional Jantar Anual das Empresas de 

Informática, realizado no Clube Ginástico Português, Centro do Rio. 

 

34º Fórum: O que será a empresa do futuro? – O fórum discutiu os desafios 

enfrentados pelas empresas para se adaptarem aos novos paradigmas de um 

mundo em transição, que, além de globalizado, é cada vez mais digital. 

A 34ª edição do Fórum TI Rio também marcou a comemoração dos 30 anos do 

Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro (TI Rio) e 

a 15ª edição consecutiva do Rio Info.  

 

35º Fórum: Medidas simples de proteção podem evitar 90% dos crimes 

cibernéticos – Realizado no dia 08 de agosto de 2017, o encontro discutiu as 

medidas de proteção que podem ser tomadas para evitar cibercrimes que 

envolvam sequestro de dados. O encontro foi mediado por Henrique Faulhaber 

e contou com a participação do diretor de tecnologia da Gestora de Inteligência 

de Crédito S/A, Antonio Carlos Pina; da delegada-adjunta Fernanda Fernandes 

da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática; e da analista sênior de 

segurança do CERT.br/NIC, Miriam von Zuben. 

 

36º Fórum: Empresas de tecnologia de informação esperam boas notícias 

para o setor em 2018 – O 36º Fórum, realizado no dia 04 de dezembro de 

2017, durante o jantar anual do TI Rio, realizado no tradicional clube Ginástico 

Português, no Centro do Rio, reforçou a expectativa positiva de empresários, 

autoridades e representantes de entidades, para a retomada do crescimento 

econômico. Questões importantes como a reforma tributária, a Lei de 

Informática, a desoneração da folha de pagamento e as mudanças no 

PIS/Cofins também foram debatidas durante o evento. 

 

▪ CAFÉ DA MANHÃ COM OS CANDIDATOS A PREFEITO  

 

O TI Rio tem mantido a tradição de convidar os candidatos a prefeito ou 

governador do Rio de Janeiro para conversar com os empresários de 
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Informática em cafés da manhã. A iniciativa tem como objetivo trazer o setor de 

TI para o centro das discussões políticas. Durante a Gestão 2015-2018 não foi 

diferente, foram realizados encontros com os principais candidatos a prefeito 

(Eleições 2016): 

 

Marcelo Freixo (PSOL) - 06/06 

Carlos Roberto Osório (PSDB) - 18/07 

Jandira Feghali (PCdoB) - 25/07 

Carmen Migueles (NOVO) - 01/08 

Marcelo Crivella (PRB) - 27/06 

 

▪ PESQUISA DO MERCADO DE TI 

 

Durante o Jantar Anual realizado no dia 5 de janeiro de 2016, o TI Rio 

apresentou a Pesquisa sobre o mercado de TI no Rio e no Brasil. A iniciativa 

buscou trazer informações sobre o setor no Rio de Janeiro e no país, criando 

subsídios para a discussão de políticas públicas do interesse do setor e 

também para orientar as empresas em seus planejamentos de médio e longo 

prazo. O estudo apontou que existem 11.860 empresas de informática atuando 

no Rio de Janeiro.  

Apesar de traçar um cenário preocupante do setor em 2016, o estudo trouxe 

um dado positivo quando compara o valor das médias salariais dos 

profissionais especializados em TI que trabalham nas empresas do setor. O 

Rio lidera com crescimento percentual de 1%; seguido por São Paulo, com 

0,9%. Brasil tem 1,6%. Segundo a pesquisa, no Rio as atividades de alta 

complexidade têm concentrado a maior parte dos profissionais, sendo que a 

"consultoria em TI" é uma das que está em ascensão: 5.050 (2014) para 6.275 

(2015). 
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▪ JANTAR ANUAL 

 

Com o objetivo de confraternizar com suas associadas o Sindicato realizou o 

seu tradicional Jantar Anual (2015/2016/2017), que reuniu autoridades  

políticas, representantes de academia e imprensa, e na oportunidade também 

premiou os campeões e vices da Copa TI Rio. As três edições foram realizadas 

no Restaurante da Silva, localizado no Centro do Rio. 

 

Anualmente, o Sindicato homenageia uma figura pública que tenha contribuído 

para o fortalecimento do Setor de TI no Estado. Confira abaixo os 

homenageados durante esta gestão. 

 

Em 2016, a grande homenageada foi a Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro (Softex) pelo seu papel relevante no 

fortalecimento na Tecnologia da Informação no País, com ênfase na qualidade, 

disseminação de padrões e apoio à internacionalização das empresas 

nacionais de software e serviços de TI. 

 

Em 2017, o TI Rio homenageou a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 

pelos 50 anos de fundação da instituição e pelo seu papel estratégico para o 

desenvolvimento da Tecnologia da Informação. 
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A FORÇA QUE NOS MOVE 

 

Um setor forte se faz principalmente através da união das organizações que o 

compõe. Por isso, a Gestão 2015-2018 do TI Rio buscou sempre incentivar e 

promover ações que estabelecessem novas relações e fortalecessem os 

vínculos já construídos. 

 

▪ PALESTRAS E REUNIÕES 

  

Realizados no auditório do Sindicato, as palestras/seminários/reuniões visam 

informar e capacitar as empresas associadas e seus funcionários. A escolha 

dos temas abordados leva em consideração os eventos mais importantes que 

acontecem no País e que podem refletir diretamente na vida dos trabalhadores 

e das empresas. Veja a seguir os eventos realizados durante a Gestão 2015-

2018: 

 

·   Palestra sobre Reforma Trabalhista: Como fica a legislação depois da 

MP com os ajustes; 

·    Seminário sobre Reforma Trabalhista, eSocial, Nova CCT e 

Terceirização; 

·    Palestra sobre Lei da Terceirização e ou Reforma Trabalhista; 

· Reunião com empresas com dificuldade de atender seus 

compromissos trabalhistas; 

·  Apresentação do projeto que pretende viabilizar a contratação de 

PCDs; 

·  Palestra LinkedIn - Busca de talentos através das redes sociais 

profissionais; 

·    Encontro sobre o Programa do menor aprendiz; 

·    Mediação de conflitos no mercado de TI; 
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▪ COPA TI RIO 

 

O tradicional campeonato do setor de TI faz parte do calendário de atividades 

do Sindicato desde 2009 e tem como objetivo promover uma maior interação 

entre as empresas filiadas e seus colaboradores internos por meio de jogos 

que acontecem sempre às sextas-feiras. Com números expressivos, a 

competição já envolveu ao longo dos anos 203 (duzentos e três) equipes e 

mais de 2480 (dois mil e quatrocentos e oitenta) atletas/funcionários. Desde a 

primeira edição os times dão show de bola e de cidadania, arrecadando 

alimentos não perecíveis para distribuir em instituições carentes. 

 

 COPA TI RIO  

 Nº de equipes Campeã 

2015 26 Alterdata 

2016 26 Stefanini 

2017 27 Peixe Urbano 
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ASSESSORIA JURÍDICA 

 

▪ PARCERIAS 

 

Na Gestão 2015/2018, o Sindicato das Empresas de Informática e seus 

associados continuaram contando com os escritórios parceiros reconhecidos 

no mercado como Botelho & Botelho Advogados, Daniel Advogados, Gorayeb, 

Mitchell, Castro & Pereira da Costa Advogados Associados e Nunes Amaral 

Advogados. No entanto, o TI Rio ampliou as possibilidades das empresas ao 

formalizar um convênio de cooperação com o centro de mediação de conflitos,  

Mediare. 

 

▪ 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 na elaboração de acordos coletivos de PLR, Jornada Flexível, 

Escala de Revezamento, Banco de Horas, Home Office (Trabalho a 

Distância), dentre outros, bem como divulga editais licitação e impugna 

os lesivos ao setor de TI. Durante a gestão 2015-2018, foram realizados 

611 acordos coletivos e individuais. 

 

➢ Elaboração de modelos de documentos baseados na Lei da Reforma 

Trabalhista; 

 

➢ Pronto atendimento aos questionamentos das associadas quanto a 

Convenção Coletiva, direito do trabalho, incluindo CLT, legislação 

esparsa, Portarias, Instruções Normativas e Normas Regulamentadoras 

do MTE. 
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➢ Emissão de Certificados para fins de licitação. 

 

➢ Análise de documentação e Emissão da Certidão de Regularidade 

Trabalhista Sindical em parceria com o Sindpd-RJ. Durante a Gestão 

2015-2018, foram emitidas 1681 certidões. 
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AÇÕES NO CAMPO TRIBUTÁRIO 

 

▪ 2016 

 

TI Rio participa de audiência pública sobre a Lei de Informática 

15 de dezembro de 2016 

O presidente do Sindicato das Empresas de Informática do RJ (TI Rio), Benito 

Paret, participou de audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI), no dia 15 de dezembro de 2016, onde foi 

discutida a disputa na Organização Mundial do Comércio sobre a política 

industrial brasileira, incluindo a Lei de Informática (Lei 8.248/91). 

Paret saiu em defesa da manutenção da Lei de Informática, porém lembrou o 

compromisso assumido pelo governo, ainda em 2014, de rediscutir em um 

futuro breve os termos da contrapartida dos benefícios fiscais da Lei, abrindo 

espaço para que a indústria nacional de software e serviços de TI seja o foco 

desses investimentos. 

A audiência aconteceu na Câmara dos deputados e foi uma iniciativa do 

deputado federal Celso Pansera (PMDB-RJ).  

 

▪ 2017 

 

TI Rio participa de nova audiência pública sobre a Lei de Informática 

11 de maio de 2017 

O Sindicato das Empresas de Informática do RJ (TI Rio) foi convidado para 

participar de uma audiência pública que aconteceu no dia 11 de maio de 2017, 

na Câmara dos Deputados, em Brasília, para discutir o contencioso entre a 

Organização Mundial do Comércio (OMC)  e o Brasil sobre a política industrial 

do País, incluindo a Lei de Informática. Na ocasião, o vice-presidente do TI Rio, 

John Forman, representou o sindicato. O convite foi feito pelo deputado Celso 
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Pansera (PMDB-RJ) que foi quem solicitou a audiência pública.  

 

TI Rio assina manifesto contra a reoneração previdenciária do setor de TI 

10 de abril de 2017 

O TI Rio e as demais entidades de TIC’s do País (Abes, Acate, Assespro 

Nacional, Brasscom, Fenainfo, Seinflo, Sepij, Seprope, Seprorgs, Seprosc, 

Seprosp, Sindpd-SP, Sindsei-DF, Sinepd) se uniram para lançar um manifesto, 

onde repudiaram a decisão do governo federal de extinguir a desoneração da 

folha de pagamento para o setor. 

 

No documento, as entidades afirmam que a reoneração previdenciária é um 

"duro golpe" em um dos setores mais transversais da economia, impulsionador 

da inovação e da produtividade, fator crítico para a recuperação da 

competitividade do Brasil. As entidades também fizeram críticas ao fato do País 

não ser competitivo em termos de custo laboral se comprado a maioria dos 

países, e como consequência, tem uma tímida participação no mercado 

internacional de bens e serviços de alto valor. 

 

TI Rio e outras entidades do setor de TI distribuem cartilha contra 

reoneração da folha de pagamento 

04 de maio de 2017 

 

 

O setor de Tecnologia da Informação (TI), representado pela Fenainfo, TI Rio, 

Seinflo, Sepij, Seprorgs, Seprosc, Seprosp, Sindesei, Sinepd, SindTI, TI PE, 

Brasscom, Abes Software, Acate, Assespro, Abep TIC e Sindpd preparou uma 

cartilha, direcionada aos parlamentares, pedindo à manutenção da alíquota de 

4,5% sobre a Receita para o setor de TI e apontando os principais motivos para 

a permanência do setor no regime de recolhimento da Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB (Medida Provisória 774/2017). 

Dentre os dados apontados está à informação que, dos 596 mil empregos do 

setor, 83 mil serão extintos. 
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O documento aponta que, caso a reoneração seja aprovada, o setor sofrerá um 

baque significativo de 2017 até 2019.  

 

Reoneração da Folha: Entidades setoriais de TI enviam carta a Michel 

Temer 

08 de agosto de 2017 

A Assespro Nacional, Abes e Fenainfo, federação que representa os interesses 

dos sindicatos das empresas de informática, dentre eles o TI Rio,  

encaminharam uma carta ao presidente Michel Temer no dia 08 de agosto de 

2017. No documento, as entidades setoriais observam que a desoneração da 

folha foi estruturante para o setor de TICs e que houve geração de impostos e 

de empregos. Além disso, os representantes do setor foram ao ministro da 

Fazenda, Henrique Meirelles, para mostrar que o setor de TI é estratégico, uma 

vez que é  pilar para negócios em todos os segmentos produtivos da economia 

nacional. 

TI Rio, através da Fenainfo, se une a outras entidades de TI para combater 

ICMS sobre software 

06 de fevereiro de 2018 

 

O TI Rio se une, através da Fenainfo, a outras entidades que representam o 

setor TI no Brasil (Abes, Abradisti, Acate e Assespro) para combater a 

bitributação de softwares pelo novo ICMS (imposto sobre circulação de 

mercadorias) e pelo usual ISS (imposto sobre serviços). As entidades 

preparam uma ação coletiva para apoiar no Supremo Tribunal Federal duas 

ADINs (Ação Direta de Inconstitucionalidade) da Confederação Nacional de 

Serviços (CNS), que tratam do assunto. 
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TI RIO RECURSOS HUMANOS 

 

O TI Rio Recursos Humanos manteve durante a Gestão 2015-2018 o serviço 

de Agente de Integração. 

 

▪ AGENTE DE INTEGRAÇÃO 

 

O TI Rio funciona como Agente de Integração Empresa-Escola, oferecendo 

mais um serviço de qualidade às empresas filiadas, desde maio de 2010. O 

sindicato possui convênio com mais de 30 (trinta) instituições de ensino e faz a 

intermediação da contratação de estagiários de quaisquer cursos, ou a 

renovação de termos de compromisso. O custo deste serviço é de apenas R$ 

40,00 por estagiário, que corresponde a uma taxa administrativa, onde já está 

incluído o seguro de vida obrigatório do estudante. Na Gestão 2015-2018, o TI 

Rio promoveu a contratação de 127 (cento vinte e sete) estagiários. 

 

▪ PESQUISA DE RECURSOS HUMANOS DO SETOR DE TI 

 

A Pesquisa Recursos Humanos do Setor de TI que tem o objetivo de identificar 

as práticas de remuneração das empresas de Tecnologia da Informação do Rio 

de Janeiro. Realizada desde 2005, de forma totalmente sigilosa, a pesquisa 

auxilia os empresários e o departamento de RH a avaliarem a política de 

remuneração da empresa em relação às práticas do mercado, gerando 

estratégias e resultados positivos na retenção de seus talentos.  

 

Em 2017, o levantamento chegou a sua 13ª edição. Nos últimos três anos 149 

(cento e quarenta e nove) empresas participaram da Pesquisa. Sendo: 

 Empresas participantes 

2015 62 

2016 45 

2017 42 
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▪ FEIRA DE OPORTUNIDADES DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 

A Feira de Estágios e Empregos da Universidade Estácio de Sá (UNESA) 

aconteceu no dia 26 de setembro de 2016, no Campus Arariboia, em Niterói e 

contou com a participação do TI Rio, que aproveitou a oportunidade para 

divulgar o sindicato para os estudantes de cursos da área de Tecnologia da 

Informação, além de sortear bolsas de 100% para os alunos interessados em 

fazer o exame de proficiência em inglês do Duolingo (Oportunidade oferecida 

pela Riosoft). 

 

▪ MOSTRA ONLINE DE ESTÁGIOS  

 

O TI Rio participou pela primeira vez da Mostra Online de Estágios 

Universitária do Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu entre 28 de julho e 

04 de agosto de 2017, e abriu gratuitamente o seu stand virtual para que as 

empresas associadas pudessem anunciar oportunidades existentes. 

 

▪ RESERVA DE ESPAÇOS 

 

No Gestão 2015-2018, o TI Rio reservou gratuitamente 47 vezes as suas 

instalações (auditório, office e/ou laboratório) para as empresas filiadas. 

Localizados na Rua Buenos Aires, 68, os espaços foram utilizados para 

eventos como palestras, treinamentos e reuniões. Todos os ambientes eram 

dotados de infraestrutura, como: internet banda larga via wi-fi, telefone, água 

gelada e café.  
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BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS 

 

Na Gestão 2015/2018, mantivemos a prestação de serviços como uma das 

principais iniciativas das ações do Sindicato. Durante este período renovamos 

antigas parcerias e novas foram firmadas. Atualmente, temos mais 70 (setenta) 

convênios que estão à disposição das empresas associadas. Com destaque 

para: 

 

● INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

Atualmente o TI Rio conta com 46 (quarenta e seis) instituições de ensino 

conveniadas. 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 ASSIM E UNIMED 

 

As empresas contam com condições diferenciadas na contratação e 

pagamento junto a Assim Saúde, operadora de saúde que possui a maior rede 

própria de hospitais e centros médicos da América Latina, e Unimed, uma das 

principais empresas de convênio médico do País. O convênio firmado com a 

Assim Saúde foi assinado na Gestão 2015-2018 do TI Rio, durante a edição 

2016 do Rio Info.  

 

Nos últimos três anos, 30 (trinta) novas empresas aderiram aos Planos de 

Saúde. 

 

● SODEXO 

 

O convênio, firmado entre o TI Rio e a Sodexo, garante às nossas empresas 

uma redução nos custos de fornecimento dos cartões de Refeição e 

Alimentação. O benefício proporciona isenção nas taxas de emissão, 
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cancelamento e entrega, além de condições diferenciadas nas taxas de 

fornecimento de crédito em ambos os cartões. Nos últimos três anos, 62 

(sessenta e duas) novas empresas aderiram ao convênio. 

  

● SEGURO DE VIDA PORTO SEGURO 

 

As empresas filiadas ao TI Rio podem aderir ao seguro de vida coletivo 

oferecido pela Porto Seguro. A concessão do seguro aos funcionários é uma 

das formas de complementação ao benefício indireto, previsto na Convenção 

Coletiva de Trabalho 2017-2019. 

 

● SEGURO DE VEÍCULOS 

 

O TI Rio manteve parceria com a corretora de seguros Thompson, que oferece 

aos filiados ao Sindicato benefícios exclusivos mediante a contratação de 

seguro de veículos. Entre as opções estão: Azul, Porto, Itaú e Sulamérica 

Seguros, todas com benefícios exclusivos.  

 

● TI RIO NOTÍCIAS 

 

Dê olho no futuro, a Gestão 2015-2018 do TI Rio reuniu esforços para 

desenvolver uma comunicação estratégica eficaz, que fortalecesse a relação 

com as empresas e a sociedade. Com conteúdo relevante e presente em 

multiplataformas, o sindicato foi capaz de contribuir para que a tecnologia 

pudesse estar ainda mais próxima das pessoas. Para isso, o TI Rio manteve a 

produção e envio da sua newsletter diária e reformulou todo o conteúdo do seu 

canal de vídeos,  o TIRioTV. Veja abaixo os números da comunicação: 

 

➢ Site - A cada ano que passa, o TI Rio se destaca ainda mais como um 

produtor e propagador de conteúdo de TI, trazendo sempre novidades 

do setor e o posicionamento da empresa para assuntos pertinentes. 

Durante a Gestão 2015-2018 o TI Rio adotou um novo domínio para o 



 
 

39 

 

seu site "ti.rio", ficando bem mais simples e prático de ser acessado. Na 

tabela abaixo é possível verificar as marcas atingidas nos últimos três 

anos. 

 

 Acessos ao site 

2015 246.178 

2016 272.679 

2017 232.620 

 

➢ TI Rio Notícias - A newsletter do sindicato passou por uma grande 

reformulação na Gestão 2015-2018, com uma maior valorização de 

conteúdo próprio, mudança de projeto gráfico, paleta de cores, 

tipografia, maior espaço para arte, ilustração e infografia, além de maior 

foco em vídeos complementam as novidades. Atualmente, ela enviada 

diariamente para mais de 2 mil inscritos e está em sua 2180ª edição. 

 

➢ TIRioTV - Inaugurado em setembro de 2014, o canal conta com mais de 

800 vídeos catalogados. O TIRioTV é uma ferramenta preocupada em 

disponibilizar um leque de informações atualizadas sobre a área de 

tecnologia da informação. Distribuídos em cinco canais: TI do Rio, TI 

News, Papo Informal, Fica a Dica e Rio Info dão acesso a conteúdos 

informativos, opiniões e tendências. O canal tem 361 (trezentos e 

sessenta e um) inscritos e 52.487 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e 

oitenta e sete) visualizações. 

 

➢ Redes Sociais - O TI Rio vem investindo na divulgação de suas 

atividades através das redes sociais Facebook e LinkedIn.  É feita a 

divulgação de matérias exclusivas para esses canais.  

 

 Seguidores 

Facebook 808 

LinkedIn 588 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

● NATAL SOLIDÁRIO 

 

Movido pelo seu forte engajamento na área social, o TI Rio deu 

prosseguimento na sua missão de promover a Campanha Natal Solidário. O 

objetivo da ação social é levar para as crianças das instituições apadrinhadas 

pelo sindicato um fim de ano mais aconchegante, feliz e com mais amor.   

 

Como de costume, os brinquedos são arrecadados com apoio das empresas 

filiadas ao longo dos meses de novembro e dezembro. Em 2015, a iniciativa 

presenteou o Solar Bezerra de Menezes e a Creche Santo Antônio. Já em 

2016 e 2017, a Creche Santo Antônio foi a beneficiada. 

 

● CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

Entre o calendário de atividades do TI Rio, destacam-se iniciativas que 

procuram reforçar o importante papel social desempenhado pela nossa 

instituição. Uma dessas ações é a arrecadação de alimentos feita anualmente, 

através da Copa TI Rio, que acentuam e estreitam os laços do TI Rio com suas 

empresas associadas e sociedade. Após a entrega das doações, os alimentos 

arrecadados são encaminhados a instituições carentes do município do Rio 

que são escolhidas mediante sua necessidade. Com a ação social de 2017, 

subiu para 1,6 toneladas os alimentos doados a entidades apadrinhadas pelo 

TI Rio nos últimos oito anos. 

 

● COLETA DE LIXO ELETRÔNICO 

 

Em parceria com a Riosoft, o TI Rio realiza anualmente a campanha de “Coleta 

de Lixo Eletrônico” para combater os riscos para o meio ambiente e a saúde da 

população que o descarte incorreto proporciona. Ao todo, a ação já arrecadou 
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mais de 15 toneladas de lixo eletrônico, sendo 5 toneladas só na Gestão 2015-

2018. Nesta Gestão, o TI Rio também realizou parcerias com outras 

instituições para atingir um número ainda maior de pessoas. Veja as 

instituições abaixo:  

 

2015 - Secretária de Estado do Ambiente (SEA), Sindpd-RJ, SindilojasRio, 

CDLRio, Saara RJ e da Rádio Sarca. 

2016 - Movimento Lixo Zero  

2017 - Futura Ambiental 

 


