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Prezados Companheiros,  
 
 
 
 

Para registro, divulgamos o presente relatório das ações 

desenvolvidas durante a Gestão 2012/2015. Chegamos ao final 

deste mandato com a sensação de dever cumprido e certos de 

termos feito o melhor possível para o cumprimento da missão que 

recebemos de nossas empresas.  

 

Agradeço a todos pela confiança e parceria. 

 

 

 
 
 

Abraço Fraternal, 
 
 

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 
 

� Belisario Augusto Soares de Souza - Diretor a partir de 09/12/2013 
 

� Bruno Salgado Guimarães - Diretor até 11/01/2013 
 

� Custodio Barbosa - Diretor 
 

� Henrique Faulhaber Barbosa - Diretor 
 

� Ladmir Carvalho - Diretor 
 

� Kauê Linden - Diretor 
 

� Luiz Bursztyn - Diretor 
 

� Pablo Braga Gonçalves - Diretor 
 
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal 
 

� Giosafatte Gazzaneo 
 
Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal 
 

� Maurício Laval Pina de Sousa Mugnaini  
 
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal 
 

� Ivan Luiz Amaral Junior  
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AÇÕES CONJUNTAS 

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

entre o TI Rio e demais entidades (CAIXA ECONÔMICA, FENAINFO, 

RIOSOFT, SEBRAE, SESCON-RJ E SOFTEX), respeitando-se o foco de 

atuação de cada uma, dessas parcerias resultaram: 

 

Gestão 2009/2012 Gestão 2012/2015 

Rio Info; 
Rio Info Portugal; 
Locação de auditórios (14° andar); 
Café da manhã e bate papo com lan 
houses; 
Projeto ALI; 
Programa Qualisoft. 
 

Rio Info; 
Copa Rio Info de Algoritmos;  
Rio Info Portugal; 
Projeto ALI;  
Participação na Rio+20; 
Fórum Trabalhista 2013; 
Café da manhã com Empresários;  
Condomínio Empresarial de TI;  
Estudo sobre o Setor de Software e 
Serviços do Estado do RJ; 
Rio Wireless; 
Tecnoupdate. 

 

 

 

 

35%

65%

Gestão 2009/2012

Gestão 2012/2015
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� 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. 

 

2012 

Elogio ao programa TI Maior, lançado pelo governo federal, mas demanda por 

maior volume de recursos e preocupação com “aspectos subjetivos” que 

podem transformá-lo “mais teoria do que prática”, segundo Benito Paret, 

presidente do Sindicado das Empresas de Informática do Rio de Janeiro (TI 

Rio) marcou a abertura do Rio Info 2012. O evento contou com a presença de 

diversas personalidades, dentre eles: o então vice-governador, Luiz Fernando 

Pezão, o secretário-executivo do ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Luis Antonio Elias e o diretor do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), 

Júlio Cesar Ramundo. 

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

encontros, mesas redondas tecnológicas, rodada nacional de negócios e o 

salão da inovação. Na ocasião também foi realizada a final da Olimpíada de 

Algoritmo Hostnet, competição nacional entre estudantes de nível médio e  

 

técnico. Ao todo, o evento contou com a participação de empresas de quinze 

estados brasileiros e de dez países. 

 

2013 

A 11ª edição do evento contou com a participação de 90 empresas 

estrangeiras, oriundas de oito delegações internacionais: Portugal, Argentina, 

Uruguai, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Reino Unido. 

Somente na Rodada de Negócios foram 173 empresas, 88 do Brasil e 85 

estrangeiras.  
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A importância de políticas de incentivo à tecnologia e à produtividade nacional, 

o Marco Civil da Internet e a segurança de dados foram temas que marcaram o 

evento do ponto de vista político. No campo dos negócios houve a forte 

presença de empresas inovadoras, com aplicativos e softwares diferenciados. 

Algumas discussões, como as que envolveram a robótica, a transmidia suas 

tendências e oportunidades, o e-commerce, as experiências de 

internacionalização, o governo eletrônico e as cidades inteligentes também 

atraíram os participantes. O Rio Info 2013 encerrou com expectativa de 

geração de negócios de R$27 milhões. 

 

2014 

O evento chegou à sua 12ª edição com um novo formato. Todas as atividades 

estavam vinculadas a quatro trilhas de trabalho: Inovação, Negócios, 

Aplicações Avançadas e Tecnologia. 

A importância de políticas de incentivo à tecnologia e à produtividade nacional, 

o Marco Civil da Internet e a segurança de dados como temas que marcaram o 

evento. No campo dos negócios o evento alcançou a expectativa na casa dos 

R$15 milhões para o período de 12 meses. Na Rodada de Negócios foram 94 

empresas, 71 brasileiras e 23 estrangeiras. Durante o encontro, aconteceu 

também a 5ª edição do War Games, competição que testa a segurança dos 

sistemas de informática, e a final da Copa Rio Info de Algoritmo (CRIA), 

competição nacional entre estudantes de nível médio e técnico. 

 

� COPA RIO INFO DE ALGORITMOS (CRIA) 

A Copa Rio Info de Algoritmos é promovida pelo Sindicato das Empresas de 

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

Informática (Fenainfo), com o apoio da Riosoft e Hostnet. O principal objetivo 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 país. A competição é dividida em duas etapas, a 
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primeira fase que é eliminatória e a segunda que acontece durante o Rio Info, 

maior encontro de negócios de TI do País. 

O evento está encaminhando para a sua 9ª edição. Nos últimos três anos 

(2012 a 2014), o evento mobilizou um total de 179 escolas de todo o Brasil. 

 

� RIO INFO PORTUGAL 

Realizado em 2012 nas cidades do Porto, Lisboa e Aveiro. E em 2013 e 2014, 

somente 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. A edição 

2013, foi marcada pela inauguração da Aceleradora do Atlântico, iniciativa 

conjunta do Tecmaia e da Riosoft, fruto do Termo de Cooperação assinado 

durante a edição de 2012 do Rio Info Portugal.  

 

� PROJETO ALI (AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO) 

Desenvolvido pelo Sebrae, o Projeto ALI foi executado no Estado do Rio de 

Janeiro em parceria com a Riosoft e o TI Rio. Com foco no setor de TI, a  

iniciativa teve como finalidade capacitar as empresas do ramo para o 

desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, visando a melhoria dos 

processos de gestão. 

As peças fundamentais de todo andamento desse projeto foram os Agentes 

Locais de Inovação, que foram selecionados e capacitados para captar e 

acompanhar durante o período de dois anos, as empresas de tecnologia do 

Rio.  Ao todo, mais de 1100 empresas foram sensibilizadas e 608 aderiram ao 

Projeto. 
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� PARTICIPAÇÃO NA RIO+20 

O Sindicato atuou durante a programação da Rio+20, realizada de 13 a 22 de 

junho de 2012, em parceria com o Sebrae e a Riosoft promovendo a Clínica 

Tecnológica “TI Verde e a destinação de resíduos eletrônicos: ganhos 

econômicos e ambientais” que reforçou o conceito de sustentabilidade como 

elemento de competitividade. Participaram da oficina diversos empresários e 

profissionais do setor de TI, que tiveram a oportunidade de esclarecer suas 

dúvidas sobre reciclagem, métodos de coleta alternativa e o que fazer com 

resíduos eletrônicos produzidos por suas empresas. 

Na ocasião também foram lançados e distribuídos a 2ª edição da cartilha 

“Diretrizes para a prática em responsabilidade Socioambiental” e o folder “E-

lixo no Brasil” fruto de um estudo realizado durante o mês de maio sobre os  

efeitos do lixo eletrônico para o meio ambiente e as possíveis soluções para 

minimizar a problemática. 

 

� FÓRUM TRABALHISTA 2013 – UMA NOVA VISÃO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO  

O TI Rio, em parceria com o Sescon-RJ, realizou no dia 24 de janeiro de 2013, 

no auditório da Caixa Econômica Federal, o Fórum Trabalhista com o tema: 

Uma Nova Visão da Folha de Pagamento. O objetivo do evento foi apresentar  

aos profissionais da contabilidade as mudanças com relação à declaração e 

arrecadação que estavam sendo implementadas pela Receita Federal. 

Entre os palestrantes convidados estavam: Leônidas Quaresma, Daniel 

Belmiro e Jonathan Formiga, todos da Receita Federal, além de representantes 

da Caixa Econômica.  

 

� CAFÉ DA MANHÃ COM EMPRESÁRIOS  

A Caixa Econômica Federal, em parceria com o TI Rio, realizou no dia 25 de 

abril de 2013, um café da manhã para os empresários de TI com o objetivo de 
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apresentar os serviços oferecidos pelo banco. O encontro aconteceu no 

auditório da agência Guanabara da Caixa, localizada na Av. Rio Branco, no 

Centro do Rio. 

 

� CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DE TI  

Inaugurado em 2013, o Condomínio Empresarial de TI é fruto de uma parceria 

entre o TI Rio, a Prefeitura Municipal de Engenheiro de Paulo de Frontin e as  

principais academias voltadas a TI da região Sul-Fluminense - IFRJ, FAETERJ, 

FAETEC, USS. Por meio do formato de Coworking, o projeto capacita jovens 

estudantes de informática da região para trabalhar e atender a demanda das 

empresas do setor que solicitam serviços por meio do programa. O objetivo 

principal é a interiorização e a descentralização da TI no Estado do Rio de  

Janeiro, além de estimular a permanência da mão de obra qualificada, nas 

suas áreas de origem, criando mercado para o trabalho a distância e também, 

criando mercados locais. Tudo isso, baseado nas mais modernas técnicas de 

trabalho e também na criação de um mercado local de TI. 

 

� ESTUDO SOBRE O SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS DO 

ESTADO DO RJ 

O TI Rio se reuniu no dia 01 de dezembro de 2014, com autoridades públicas, 

empresários e representantes de entidades ligadas ao Setor de TI para 

apresentar uma análise preliminar dos resultados da pesquisa sobre o Setor de 

TI do Estado do Rio de Janeiro, realizada em parceria com a Softex e a Riosoft. 

Os objetivos da pesquisa são apoiar a definição de novas políticas públicas e 

de fomento para desenvolver o Setor no Estado do Rio de Janeiro, ajudar as 

empresas a entender como o mercado se comporta e servir de referência para 

novas ações educacionais e de capacitação. 

O estudo, o maior já realizado sobre o setor de software e serviços do estado, 

traçou um comparativo, englobando o período de 2007 a 2013, do Rio de  
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Janeiro com São Paulo e também com a média nacional, com base em dados 

do IBGE e da RAIS. Ao todo, foram produzidas cerca de 220 tabelas. 

 

� RIO WIRELESS 

O TI Rio foi um dos apoiadores institucionais da 12ª, 13ª, 14ª e 15ª edição da 

Rio Wirelles, conferência que há mais de uma década é reconhecida como um 

dos principais eventos do setor, sempre contemplando temas de relevância 

sobre telecomunicações fixas e móveis, com destaque sobre tendências da 

tecnologia, projetando e trazendo ao debate o futuro do setor no Brasil e no 

mundo. 

O encontro tem duração de dois dias e movimenta em média cerca de 400 

pessoas por edição. A programação é basicamente composta por painéis e 

palestras. 

 

� TECNOUPDATE 

O TI Rio foi uma das instituições parceiras da empresa Tecnospeed na 

realização da 7ª edição do Tecnoupdate, tradicional evento sobre documentos 

fiscais eletrônicos e universo SPED. Esta foi a primeira vez que o evento 

desembarcou no Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu no dia 27 de março de 

2015, no Hotel Golden Tulip Regente e contou com a participação do diretor do 

TI Rio, Custódio Barbosa. 
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NEGOCIAÇÕES DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO E TERMO ADITIVO 

 
Gestão 2009/2012 Gestão 2012/2015 

Sindpd 
 

Sindpd 
Sindierj 

 
 
 
SINDPD-RJ 
 
Na gestão 2012/2015 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 2012/2015. O grande destaque foi a alteração na 

Cláusula da Convenção Coletiva relativa ao benefício indireto. 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. 
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� Alteração na Cláusula da Convenção Coletiva relativa ao benefício 

indireto trazendo a possibilidade das empresas estipularem uma 

coparticipação dos empregados no respectivo benefício em percentual  

maior que 1%, desde que realizado através de acordo coletivo. Tal 

possibilidade permite que as empresas ofereçam um benefício melhor 

aos seus empregados sem onerar o orçamento da empresa. 

 

� 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 do 

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. 

 

SINDIERJ 

 

No dia 4 de outubro de 2011, foi realizada uma Autocomposição entre o 

Sindpd-RJ e o Sindierj junto a Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego do Estado do Rio de Janeiro (SRTE/RJ) referente ao processo nº 

46035.001793/2011-49. A reunião realizada junto ao órgão do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) foi para tratar da disputa por base sindical entre 
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estes dois sindicatos laborais. Na ocasião os dois sindicatos laborais chegaram  

a uma conciliação. Para resolver a questão, o Sindpd-RJ abriu mão da 

representatividade do segmento de Trabalhadores em Cursos de Informática. 

Em virtude da representatividade destes dois sindicatos laborais, o TI Rio, a 

partir de 2013, passou a ter que celebrar Convenção Coletiva de Trabalho com 

o Sindpd-RJ e com o Sindierj. 

Após algumas mesas de negociações, no dia 26 de maio de 2014, foi realizada 

Assembleia Geral Extraordinária com as empresas na qual as mesmas 

aprovaram a proposta para a primeira Convenção Coletiva de Trabalho entre o 

Sindierj e o TI Rio. O texto e os valores são praticamente os mesmos adotados 

na convenção coletiva de trabalho celebrada com o Sindpd-RJ. Sendo assim, 

as empresas que vinham seguindo o instrumento coletivo celebrado com o 

Sindpd-RJ e que passaram a observar o instrumento coletivo celebrado com o 

Sindierj não sentirão diferença na aplicação de suas normas.  
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MAIOR VISIBILIDADE PARA A ENTIDADE 

Gestão 2009/2012 Gestão 2012/2015 

Fóruns 
11º Fórum - Programa Primeira Empresa 
Inovadora (Prime); 
12º Fórum – Rio Digital II; 
13º Fórum – Inauguração do Cecid; 
14º Fórum – Futuro do PNBL; 
15º Fórum – O Rio merece; 
16º Fórum – Produção e consumo 
sustentáveis; 
17º Fórum – Rio Digital III; 
18º Fórum – Desafios do Comércio 
Eletrônico; 
19º Fórum – Desenvolvimento da 
Tecnologia da Informação no Rio. 
Palestras 
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; 

Fóruns 
20º Fórum: Marco Civil da Internet; 
21º Fórum: O futuro do Cupom Fiscal; 
22º Fórum: Programas de apoio à 
inovação tecnológica; 
23º Fórum: Políticas de fomento à TI no 
estado do Rio e como a Tecnologia da 
Informação pode melhoras a vida dos 
cidadãos; 
24º Fórum: 9º Jantar Anual das 
Empresas de Informática do Estado do 
Rio de Janeiro; 
25º Fórum: Planejamento Tributário; 
26º Fórum: Reformulação da Lei de 
Informática; 
27º Fórum: 10º Jantar Anual das 
Empresas de Informática do Estado do 
Rio de Janeiro. 
Palestras 
Palestra “Legislação PAF-ECF” (parceria 
com a Assespro); 
Palestra “Trabalho à distância e as 
consequências da Lei 12.551/2011”; 
Reunião com a Frente Parlamentar pelo 
Desenvolvimento da Tecnologia da 
Informação; 
Workshop Macaé ITech; 
Reunião com o pré-candidato à prefeitura 
do Rio, Rodrigo Maia e sua vice Clarissa 
Garotinho; 
Ciclo de Palestras “Tecnova – Rio 
Inovação 2013” (Rio de Janeiro, Nova 
Friburgo e Macaé); 
Palestra “Uso das TICs nas Empresas”; 
Palestra sobre os “Novos e antigos 
requisitos do PAF-ECF”; 
Palestra “Avaliação das ações realizadas 
e novas perspectivas a respeito da 
Terceirização”; 
Palestra “Implantação da Nota Fiscal de 
Consumo Eletrônica no Estado do RJ”; 
Palestra “Mudanças no PAF-ECF 
previstas no novo Ato Cotepe”; 
Palestra “Vantagens e desvantagens de 
se optar pelo Supersimples” (parte 1); 
Workshop com o tema “Questões 
trabalhistas para gestores”; 
Palestra “Vantagens e desvantagens de 
se optar pelo Supersimples” (parte 2); 
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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 
Prêmio SEPRORJ de Jornalismo 
Copa SEPRORJ 3 edições com a 
participação de 51 empresas         
Jantar Anual 
 
 

Palestra “Lei de Cotas – sua empresa já 
contratou?”; 
Palestra “Mediações de Conflitos em TI”. 
Encontros Empresariais 
1º Encontro - “Como Potencializar o 
Mercado de TI no Rio de Janeiro”; 
2º Encontro Empresarial - “Como 
incrementar a Competitividade 
Comercial”; 
3º Encontro Empresarial - “Como 
administrar a sua equipe de vendas”; 
4º Encontro Empresarial - “Empréstimos, 
financiamentos e crédito para o Setor de 
TI”; 
5º Encontro Empresarial - “Metodologia 
de Vendas Consultivas”; 
6º Encontro Empresarial - 
“Internacionalização de Empresas de TI”; 
7º Encontro Empresarial - “Recursos 
humanos: o que as pesquisas do TI Rio 
revelam”; 
8º Encontro Empresarial - "Inovação e 
Negócios – Os caminhos para o 
sucesso"; 
9º Encontro Empresarial - “Como 
desenvolver parcerias a partir das 
Rodadas de Negócios”; 
10º Encontro Empresarial - “Direito do 
Consumidor na Informática e na Internet”; 
Feira do Empreendedor 
Café da manhã com os candidatos a 
prefeito  
Aspásia Camargo (PV); 
Rodrigo Maia (DEM); 
Marcelo Freixo (PSOL); 
Otávio Leite (PSDB); 
Fernando Siqueira (PPL); 
Eduardo Paes (PMDB). 
Café da manhã com os candidatos ao 
Governo do Estado do RJ 
Anthony Garotinho (PR); 
Marcelo Crivella (PRB); 
Lindbergh Farias (PT); 
Luiz Fernando Pezão (PMDB). 
Campanha pela Redução de ISS 
Implantação do projeto da NFC-e no 
Estado do RJ 
Copa TI Rio 3 edições com a 
participação de 73 equipes 
Estudo sobre os incentivos ao setor 
de TI 
Jantar Anual 
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Em parceria com a Riosoft e a Fenainfo, a Gestão 2012/2015 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 TI RIO 

20º Fórum: Marco Civil da Internet – Realizado no dia 1º de junho de 2012, o 

encontro discutiu os princípios que deviam direcionar o futuro da internet e o 

Projeto de Lei (PL 2126/2011), que deu origem ao Marco Civil da Internet no 

Brasil. Participaram do debate, o Deputado Federal, Alessandro Molon (PT-RJ), 

Conselheiro do Comitê Gestor da Internet e diretor executivo da Associação 

Brasileira de Internet (Abranet), Eduardo Parajo, Coordenador de direito da 

escola de graduação e pós-graduação Ibmec, Bruno Lewicki e teve como 

moderador o Presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado 

do Rio de Janeiro, Benito Paret. 

 

45%

55%

Gestão 2009/2012

Gestão 2012/2015
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21º Fórum: O futuro do Cupom Fiscal - Realizado no dia 21 de novembro de 

2012, o 21º Fórum TI Rio recebeu o coordenador geral do Encat, Eudaldo 

Almeida, e o Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, Newton Oller, 

que apresentaram o projeto-piloto da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica (NFC-

e) e esclareceram dúvidas dos telesectadores sobre o tema em questão. A 

mediação do evento ficou por conta do diretor do TI Rio, Custódio Barbosa. O 

encontro teve transmissão ao vivo pelo site do Sindicato. 

 

22º Fórum: Programas de apoio à inovação tecnológica – Realizado no dia 

17 de abril de 2013, o encontro debateu questões como os desafios da 

inovação tecnológica no Brasil e os programas de apoio desenvolvidos pelo 

governo. O evento contou com a participação do Superintendente da Área  

Industrial do BNDES, Mauricio Neves, do Superintendente da Área de 

Tecnologias Estratégicas – ATEC – Finep/MCTI, Rodrigo Fonseca e do 

Subsecretário de Educação Profissional e Ensino Superior da Secretaria 

Estadual de C&T, Augusto Raupp. John Forman, vice-presidente do TI Rio foi 

quem conduziu a 22ª edição do encontro. 

O evento foi marcado por discussões sobre os programas  

TI Maior, Prosoft, Inova Empresa e o Edital de Subvenção Econômica da 

Finep.  Assuntos como: Conectividade, Redução de Prazos, Interação entre 

universidades e empresas também pautaram as discussões do 22º Fórum.  

 

23º Fórum: Políticas de fomento à TI no estado do Rio e como a 

Tecnologia da Informação pode melhoras a vida dos cidadãos – Realizado 

no dia 15 de agosto de 2013, a 23ª edição do Fórum TI Rio discutiu questões 

como uso das tecnologias da informação e suas aplicabilidades na mobilidade 

urbana, educação e saúde. Além disso, os convidados – os deputados 

estaduais e integrantes da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da TI, 

Robson Leite, Clarissa Garotinho e Luiz Paulo Corrêa da Rocha -  fizeram 

inúmeras colocações a respeito de medidas políticas que servem de apoio para 
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o desenvolvimento da TI, um dos setores com melhor desempenho no país. O 

mediador do evento foi o vice-presidente do TI Rio, John Forman. O encontro 

teve transmissão ao vivo pelo site do TI Rio. 

 

24º Fórum: 9º Jantar Anual das Empresas de Informática do Estado do Rio 

de Janeiro – Realizado no dia 2 de dezembro de 2013, no Clube Ginástico 

Português, o evento reuniu empresários, representantes do poder público e 

diversas lideranças da TI nacional para comemorar os resultados obtidos pelo 

Sindicato ao longo do ano. 

Durante a tradicional confraternização foram apresentados números que  

ressaltam o trabalho desenvolvido pelo TI Rio e sua busca para recolocar o 

setor de TI Fluminense em posição de destaque nacional.  

Só em 2013, foram realizadas mais de 2,300 consultas jurídicas, mediou mais 

de 170 acordos de PLR (Participação dos Lucros e Resultados, Banco de 

Horas e Termo de Adesão, emitiu mais de 160 certificados para fins de licitação 

e cerca de 80 declarações para obtenção de desconto em instituições de 

ensino. 

Estiveram presentes na confraternização dentre outras autoridades, Alessandro 

Molon, deputado federal, Robson Leite, deputado estadual, Gustavo Tutuca, 

Secretário de Estado, Clarissa Garotinho, Deputada Estadual, Franklin Dias 

Coelho, Secretário Especial de Ciência e Tecnologia da Cidade do Rio de 

Janeiro, Laura Carneiro, Vereadora, Márcio Girão, presidente da Fenainfo, 

Márcio Lacs, Presidente da Assespro-RJ, Jeovani Ferreira Salomão, vice-

presidente Assespro, Raul Colcher, vice-presidente Assespro, Rex Nazaré 

Alves, diretor de tecnologia da Faperj, Ruben Arnoldo Soto Delgado, presidente 

da Softex, Aldo Gonçalves, presidente CDL Rio, Fernando Peregrino, diretor da  

Coppetec da UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa, diretor da Coppe/UFRJ, Diva Maria de 

Oliveira Gesualdi, presidente do CRC/RJ, Vitória Maria da Silva, vice-

presidente do CRC/RJ, Lúcio Fernandes, presidente Sescon-RJ, Márcia 

Tavares, presidente do Conselho Deliberativo do Sescon-RJ, Adalberto Nunes 

Neto, presidente do CNPI, Ricardo de Oliveira, diretor presidente IplanRio, 
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Aramando de Almirante Frid, diretor de Sistemas IplanRio, Paulo Cesar Coelho, 

Presidente Proderj, Cezar Vasquez, diretor superintendente Sebrae/RJ, 

Armando Clemente, diretor Sebrae, Eduardo Diniz Arantes, diretor presidente 

Sicoob TI Cred e Tito Ryff, diretor de operações da Rede de Tecnologia & 

Inovação do Rio de Janeiro. 

 

25º Fórum: Planejamento Tributário – Realizado no dia 24 de janeiro de 

2014, a 25ª edição do Fórum TI Rio teve como tema “Planejamento Tributário” 

e aconteceu no estúdio do Centro Experimental de Conteúdos Interativos 

Digitais (Cecid).  

O presidente do Sescon-RJ, Lúcio da Cunha Fernandes, o consultor jurídico 

para assuntos Tributários, Luiz Cláudio Botelho e o diretor do TI Rio, Custódio 

Barbosa, explicaram detalhadamente o processo de inserção ou exclusão das 

empresas no enquadramento do Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro 

Real, Contribuição Previdenciária incidente sobre verbas indenizatórias, 

Penhora Online, Previdência Privada, Aviso Prévio Indenizado e eSocial. 

A iniciativa faz parte das ações do Sindicato para garantir ao empresário de TI 

do Rio de Janeiro suporte e esclarecimento das principais dúvidas com relação 

ao tema. 

 

26º Fórum: Reformulação da Lei de Informática - Realizado no dia 2 de 

junho de 2014, o evento abordou um tema que preocupa o setor: a Lei de 

Informática 8.248, de 1991, que prevê benefícios fiscais com redução de IPI 

que chegam a 100%. O debate de ideias no Fórum mostrou que deve ser feita 

uma ampla reforma na política de informática no país.  

O evento contou com a participação do presidente do TI Rio, Benito Paret e 

dos deputados federais Jorge Bittar (PT) e Otávio Leite (PSDB), que  afirmaram 

que o Estado do Rio de Janeiro precisa reagir. Entrar na discussão da Lei de 

Informática e criar políticas para embarcar com firmeza na produção digital são 

ações fundamentais. A mediação do Fórum ficou a cargo do presidente da 
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Fenainfo (Federação Nacional das Empresas de Informática do Estado do Rio 

de Janeiro). 

 

27º Fórum: 10º Jantar Anual das Empresas de Informática do Estado do 

Rio de Janeiro - Autoridades, dirigentes de entidades e profissionais do setor 

compareceram em peso à confraternização de encerramento do ano do TI Rio, 

no Clube Ginástico Português. E os dez anos do encontro foram marcados pela 

assinatura de um convênio pioneiro entre o TI Rio e o Sistema de Cooperativas 

de C´redito do Brasil (Sicoob), que facilita o acesso das micro e pequenas 

empresas ao cartão de fiannciamento do BNDES. Além da assinatura do 

convênio, o encontro serviu para apresentar um balanço do TI Rio em 2014.  

Durante a confraternização também foram entregues os prêmios ao campeão e 

ao vice da 6ª edição da Copa TI Rio, respectivamente G&P Projetos e Avanti 

Prima. A homenagem da noite destinou-se ao presidente da Associação 

Comercial do Rio de Janeiro, Antenor Barros Leal. 

 

� PALESTRAS E REUNIÕES  

Realizados no auditório do Sindicato, as palestras/workshops/reuniões 

abordam diferentes temas de interesses dos empresários e diretores de TI –  

desde novas legislações e implantações a questões trabalhistas para gestores: 

 

� Palestra “Legislação PAF-ECF” (parceria com a Assespro) 

� Palestra “Trabalho à distância e as consequências da Lei 12.551/2011” 

� Reunião com a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Tecnologia 

da Informação 

� Workshop Macaé ITech 

� Reunião com o pré-candidato à prefeitura do Rio, Rodrigo Maia e sua 

vice Clarissa Garotinho 

� Ciclo de Palestras “Tecnova – Rio Inovação 2013” (Rio de Janeiro, Nova 

Friburgo e Macaé) 

� Palestra “Uso das TICs nas Empresas” 
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� Palestra sobre os “Novos e antigos requisitos do PAF-ECF” 

� Palestra “Avaliação das ações realizadas e novas perspectivas a 

respeito da Terceirização” 

� Palestra “Implantação da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica no Estado 

do RJ” 

� Palestra “Mudanças no PAF-ECF previstas no novo Ato Cotepe” 

� Palestra “Vantagens e desvantagens de se optar pelo Supersimples” 

(parte 1) 

� Workshop com o tema “Questões trabalhistas para gestores” 

� Palestra “Vantagens e desvantagens de se optar pelo Supersimples” 

(parte 2) 

� Palestra “Lei de Cotas – sua empresa já contratou?” 

� Palestra “Mediações de Conflitos em TI” 

 

ENCONTROS, FEIRAS E CAFÉS DA MANHÃ 

 

� ENCONTROS EMPRESARIAIS 

 

1º Encontro - “Como Potencializar o Mercado de TI no Rio de Janeiro” - 

Promovido pelo TI Rio em parceria com a Riosoft no dia 22 de maio de 2013, o 

1º Encontro Empresarial abordou o tema “Como potencializar o mercado de TI 

no Rio de Janeiro”. O evento originou uma agradável troca de experiências,  

ideias e dicas que fortaleceram o relacionamento e o aprendizado dos 

empresários presentes. 

O consultor do Sebrae-RJ, Geraldo Luiz Veiga moderou o evento e o diretor do 

TI Rio e empresário da Alterdata, Ladmir Carvalho foi o palestrante convidado 

para esta edição. Durante sua apresentação, o empreendedor dissertou sobre 

importantes táticas para as empresas como estratégias de marketing, de RH, 

financeiras e por região. 
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2º Encontro Empresarial - “Como incrementar a Competitividade 

Comercial” - No dia 25 de junho de 2013, aconteceu o 2º Encontro  

Empresarial promovido pelo TI Rio em parceria com a Riosoft. O diretor de 

tecnologia da ADD TECH, Aldo Pires, foi o palestrante convidado para 

compartilhar suas experiências a cerca do tema “Como incrementar a 

competitividade comercial”. O encontro contou com a presença de inúmeros 

empresários e diretores e originou grande troca de ideias, experiências e o 

fortalecimento das relações empresariais.  

 

3º Encontro Empresarial - “Como administrar a sua equipe de vendas” - 

Aconteceu na manhã do dia 20 de agosto de 2013, o 3º Encontro Empresarial 

promovido pelo TI Rio em parceria com a Riosoft. Com o tema “Como 

administrar a sua equipe de vendas”, o encontro originou uma agradável troca 

de experiências, ideias e dicas que fortaleceram o relacionamento e o 

aprendizado dos empresários presentes. 

A 3ª edição do encontro contou com a presença do diretor da Riosoft, 

Giosaffate Gazzaneo, que na função de moderador estimulou a participação 

dos empresários presentes e do presidente do TI Rio, Benito Paret, que foi o 

palestrante desta edição. Durante sua apresentação, o presidente do Sindicato 

expôs um pouco sobre a sua trajetória profissional e as decisões que teve que 

tomar como empresário do setor de TI. Paret destacou também diversas 

formas de se obter sucesso na abordagem de vendas. 

 

4º Encontro Empresarial - “Empréstimos, financiamentos e crédito para o 

Setor de TI” - No dia 30 de outubro de 2013, o TI Rio e a Riosoft realizaram a 4ª 

edição do evento que contou com a presença dos palestrantes Carlos Alberto 

Leitão, gerente da área de Investimento da Softex, e Reinaldo Marques, 

Assessor de Funding da entidade, ambos esclareceram dúvidas sobre 

financiamentos Reembolsáveis, Não Reembolsáveis, Capital de Risco e 

Incentivos Fiscais.  Entre as linhas de apoio apresentadas, destaque para: o 

Prosoft (Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e 
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Serviços Correlatos), a Lei do Bem (Lei 11.196) e a parceria com a Associação  

Brasileira de Private Equity & Venture Capital (ABVCAP), que também é uma 

alternativa para capitalização de empresas inovadoras. 

 

5º Encontro Empresarial - “Metodologia de Vendas Consultivas”- No dia 5 

de dezembro de 2013, o TI Rio e a Riosoft realizaram a 5ª edição do Encontro 

Empresarial que contou com a presença do empresário, Lauro Freire, que na 

função de palestrante abordou a sua experiência com o tema em questão e 

estimulou a participação dos dirigentes presentes. Durante a sua apresentação, 

Freire expôs a importância da utilização de uma metodologia de vendas, como 

forma de potencializar as chances de fechamento de um negócio que acabam 

se tornando cada vez menores, a partir do momento em que o vendedor não 

tem ideia dos passos que deve seguir para dar continuidade no processo de 

venda. 

Na ocasião, a metodologia de vendas apresentada foi a Solution Selling que 

tem como objetivo maximizar vendas para estreitar o relacionamento com o 

cliente; e claro, fidelizá-lo. 

 

6º Encontro Empresarial - “Internacionalização de Empresas de TI” - Na 

manhã do dia 13 de fevereiro de 2014, aconteceu o 6º Encontro Empresarial, 

cujo tema foi “Internacionalização das Empresas de TI”. O evento foi 

organizado pelo TI Rio em parceria com a Riosoft, e contou com a participação 

do Diretor de Operações de Mercado Internacional da Totvs, Álvaro Cysneiros 

que compartilhou com os demais empresários as experiências e histórias da 

Totvs durante o seu processo de internacionalização. 

 

7º Encontro Empresarial - “Recursos humanos: o que as pesquisas do TI 

Rio revelam” - O TI Rio e a Riosoft promoveram no dia 10 de abril de 2014, a 

7ª edição do Encontro Empresarial cujo tema será “Recursos humanos: o que 

as pesquisas do TI Rio revelam”.  
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O palestrante convidado para esta edição foi o diretor do TI Rio e da empresa 

SPL-Informática, Luiz Carlos de Sá Carvalho. Com mais de 30 anos de 

experiência no setor, Luiz Carlos é também o responsável pelas pesquisas de 

RH realizadas pelo TI Rio, consultor da Riosoft e membro da coordenação do 

Rio Info, na trilha "Tecnologias". 

Exclusivo para empresários e diretores de empresas de TI, o encontro teve 

como objetivo proporcionar análises, reflexões e intercâmbio que resultarão em 

melhorias na gestão das empresas.  

 

8º Encontro Empresarial - "Inovação e Negócios – Os caminhos para o 

sucesso" - O 8º Encontro Empresarial reuniu no dia 5 de junho de 2014, um 

grupo de empresários para discutir o tema "Inovação e Negócios – Os 

caminhos para o sucesso". Realizado pelo TI Rio em parceria com a Riosoft, o 

encontro teve como palestrantes Elyr Teixeira, fundador da Senfio Soluções 

Tecnológicas, e João Carlos Demier, CTO da Inovax Engenharia de Sistemas. 

 

9º Encontro Empresarial - “Como desenvolver parcerias a partir das 

Rodadas de Negócios” - Realizado no dia 14 de agosto de 2014, o 9º 

Encontro Empresarial promovido pelo TI Rio abordou as vantagens e 

possibilidades de articulação de negócios e parcerias durante a participação 

em eventos como workshops e Rodadas de Negócios. O “laboratório-exemplo” 

foram as sucessivas edições do Rio Info, com apresentação de casos de 

sucesso, abordando as estratégias de preparação da sua empresa e uso dos 

recursos disponibilizados neste tipo de evento. 

Ivan Amaral foi convidado para ancorar este Encontro. Ele é sócio Diretor da 

Target 9 Gestão de Negócios Empresariais Ltda e na décima edição do Rio  

Info, que foi realizada no ano de 2012, ganhou o “Prêmio de Maior Negócio 

Realizado” ao participar da Rodada de Negócios daquela edição. 
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10º Encontro Empresarial - “Direito do Consumidor na Informática e na 

Internet” - Realizado no dia 29 de outubro de 2014, o 10° Encontro 

Empresarial promovido pelo TI Rio abordou a montagem da arquitetura 

normativa internacional relativa a negócios com consumidores, analisando o 

contexto e perspectivas de aplicação e regulamentação do Marco Civil da 

internet.  E também, o método de se utilizar o direito do consumidor e outros 

temas legais relevantes para a área de TI.  

O advogado e especialista Gilberto Martins de Almeida foi quem ministrou este 

encontro. Ele é professor de Direito da Informática e da Internet da PUC-RJ, 

consultor da Organização das Nações Unidas (ONU) e de outros órgãos 

internacionais, sendo também, um dos colaboradores com o governo e o 

congresso na redação do Marco Civil da Internet.  

 

� FEIRA DO EMPREENDEDOR 

Pelo segundo ano consecutivo, 2013 e 2014, o TI Rio subvencionou os custos 

para que seus filiados pudessem participar da Feira do Empreendedor, 

considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil e que é 

realizada pelo Sebrae. As empresas, que obrigatoriamente deviam estar  

enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, tiveram 

acesso a um estande exclusivo. Ao todo, 22 empresas foram beneficiadas pela  

iniciativa. Em 2013, o evento aconteceu no Centro de Convenções Sulamérica 

e em 2014, no Centro de Convenções Riocentro.  

 

� CAFÉ DA MANHÃ COM OS CANDIDATOS A PREFEITO  

O Sindicato das Empresas de Informática mobilizou as empresas do setor de TI 

para participar de forma ativa na campanha eleitoral para a Prefeitura do Rio, 

em 2012. A entidade convidou os principais candidatos para um Café da  

Manhã a fim de debater questões relativas ao setor e para que os mesmos 

pudessem apresentar propostas de melhorias para o setor de TI carioca. 
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Aspásia Camargo (PV) – 07/08 

Rodrigo Maia (DEM) – 14/08 

Marcelo Freixo (PSOL) – 23/08 

Otávio Leite (PSDB) – 27/08 

Fernando Siqueira (PPL) – 29/08 

Eduardo Paes (PMDB) – 11/09 

 

� CAFÉ DA MANHÃ COM OS CANDIDATOS AO GOVERNO DO 

ESTADO DO RJ 

O TI Rio deu início no dia 14 de abril de 2014 a uma série de debates com os 

quatro principais pré-candidatos ao governo do Estado. A iniciativa teve como  

objetivo discutir, junto aos parlamentares, os problemas do setor de TI e ouvir 

as principais propostas incluídas em seus planos de governo. Restritas a 

empresários e lideranças de TI do Estado, todas as edições do Café da Manhã 

aconteceram no Bistrô Ouvidor, localizado no Centro do Rio. 

Participaram: Anthony Garotinho (PR) -14/04 

                      Marcelo Crivella (PRB) - 05/05 

                      Lindbergh Farias (PT) - 26/05 

                      Luiz Fernando Pezão (PMDB) - 27/05 

 

� CAMPANHA PELA REDUÇÃO DE ISS 

A campanha pela redução do ISS foi uma das principais bandeiras de nossa 

gestão, o Sindicato vem atuando junto a setores do governo para acelerar a 

votação do projeto. 

No início de 2012, o Sindicato, em ação conjunta com a Riosoft, promoveu uma 

audiência com Eduardo Paes, em que o prefeito reafirmou a “paternidade” do  

projeto em prol da redução do ISS e relatou as dificuldades para a aprovação. 

Posteriormente, durante o período eleitoral, no "Café com os Prefeitáveis" 

organizado pelo TI Rio, Paes mais uma vez assumiu o compromisso junto ao 

empresariado carioca. Apesar das promessas feitas pelo prefeito/candidato 
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Eduardo Paes, o PL 491/2009 não entrou nas prioridades do governo, e não 

ocorreu a votação prometida para os primeiros meses de seu segundo 

mandato.  

Dando continuidade a luta, em janeiro de 2014, o TI Rio solicitou a Secretaria 

Municipal de Fazenda informações sobre a arrecadação do ISS, 

especificamente sobre as atividades econômicas do setor de 

Informática/Tecnologia da Informação nos últimos três anos.  A solicitação foi 

baseada em dispositivos da própria Constituição Federal, bem como na Lei 

Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e no Decreto Municipal nº 

35.606/12. 

 

� IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA NFC-E NO ESTADO DO RJ 

Em 2014, o Sindicato das Empresas de Informática foi convidado pela 

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) para 

representar o setor de TI na implantação do projeto de Nota Fiscal do 

Consumidor Eletrônica (NFC-e). 

 

� 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 as sextas-feiras. Com números expressivos, a 

competição ao todo, já envolveu 124 equipes e mais de 1550  

atletas/funcionários. Desde a primeira edição os times dão show de bola e de  

cidadania, arrecadando alimentos não perecíveis paradistribuir em instituições 

carentes. 

 Nº de equipes Campeã 

2012 24 Alterdata 

2013 27 Stefanini 

2014 22 G&P Projetos 
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� ESTUDO SOBRE OS INCENTIVOS AO SETOR DE TI 

O Sindicato das Empresas de Informática (TI Rio) divulgou no dia 5 de maio de 

2014, um estudo sobre os incentivos ao setor de TI praticados nas capitais do 

Brasil. Segundo o relatório, que apontou dados preocupantes, o Rio de Janeiro, 

que já foi a capital da Informática, está em desvantagem em relação às demais 

cidades. Apesar de dispor de condições básicas que uma empresa precisa 

para se instalar, o município não apresenta políticas efetivas de incentivo à 

tecnologia.  

 

� JANTAR ANUAL 

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

seu tradicional Jantar Anual (2012/2013/2014), que reuniu autoridades  

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

premiou os campeões e vices da Copa TI Rio. O evento é realizado 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. 

2012 - Homenagens ao pioneiro da informática, Arthur Pereira Nunes, e aos 

parceiros do Sescon. 

2013 - Homenagem aos fundadores da Riosoft pelos 20 anos de criação da 

entidade.   

2014 - Homenagem ao presidente da ACRJ, Sr. Antenor Barros Leal, pelo 

apoio da Associação Comercial do Rio de Janeiro para realização da 12ª 

edição do Rio Info. 

 
 
 



 

28 

 

PARCERIAS EM EVENTOS DAS EMPRESAS 
ASSOCIADAS 

Gestão 2009/2012 Gestão 2012/2015 

Dev in Rio 
SegInfo 
War Driving Day 
Microsoft Students to Business 

Cyber Security 
War Driving Day 
SegInfo 

 

� CYBER SECURITY 

Com apoio do TI Rio, a empresa Network Eventos, especializada no setor de 

Telecomunicações e Tecnologia da Informação, realizou no dia 08 de 

novembro de 2012, no Rio de Janeiro, a 2ª edição do Cyber Security – 

Seminário de Segurança e Defesa Cibernética. 

O fórum ocorreu no Auditório do Centro de Convenções da Bolsa de Valores do  

Rio de Janeiro, e teve como público alvo membros do Ministério da Defesa, 

Polícias Federais e Estaduais, Estatais de Processamento de Dados (Serpro e 

empresas associadas a Abep), Instituições Financeiras Estatais (Caixa e Banco 

do Brasil), Petrobras, Comitê Gestor de Segurança da Informação, membros do 

Renasic, do Centro de Defesa Cibernética, SLTI, Comitê Gestor de Internet no 

Brasil (CGI), Operadoras de Telecom, membros do poder judiciário e escritórios 

de advocacia especializados. 

57%

43% Gestão 2009/2012

Gestão 2012/2015
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� WAR DRIVING DAY 

O TI Rio em parceria com a Clavis – Segurança da Informação realizou o War 

Driving Day, iniciativa que acontece periodicamente e que tem como objetivo 

testar a segurança das redes sem fio. A ação foi executada por um dispositivo 

a bordo de um automóvel que percorreu uma das principais ruas do centro do 

Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco. As antenas de alta potência utilizadas 

foram capazes de detectar redes sem fio a alturas de mais de 20 andares. 

Dados quantitativos das redes foram registrados para gerar informações que 

servem de base para o alerta do Sindicato a respeito das medidas de 

segurança adotadas pelas empresas.  

A edição mais recente foi a 5ª edição, realizada em dezembro de 2013. Na 

ocasião, foi identificada que as redes Wi-Fi quase que dobraram no Centro do  

Rio. Foram encontradas 10.017 redes wirelless, o número foi 72,5% maior do 

que as 5.809 redes encontradas em 2012. O levantamento identificou também 

um grande número de redes abertas, sem qualquer proteção de senha. No 

mesmo ano, foram encontradas 5309 redes Wi-Fi com padrões mais 

confiáveis, contra 3136 em 2012, um crescimento de quase 70% ao ano. Já o 

insuficiente padrão WEP foi achado em 200 redes, contra 174 no ano anterior. 

 

� SEGINFO 

O TI Rio foi um dos patrocinadores da 8ª e 9ª edição do Workshop SegInfo – 

um dos mais tradicionais eventos de Segurança da Informação do Brasil 

realizado respectivamente em 2013 e 2014. Durante esses dois anos, o evento 

contou com a presença de mais de 370 profissionais da área de Tecnologia e 

Segurança da Informação. Foram realizadas ao todo 14 palestras e 2 debates. 
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ASSESSORIA JURÍDICA 

Gestão 2009/2012 Gestão 2012/2015 

Ações judiciais e administrativas 
Terceirização 
Teletrabalho 
Atendimento aos associados 
 

Parcerias 
Consultas, ofícios e outros 
TI Rio e Fenainfo pedem apoio ao relator 
da MP 612, deputado federal Alfredo 
Kiefer, para aprovar emenda;  
Consulta à Receita Federal sobre a Lei 
da Desoneração;  
Envio de ofício para Petrobras e Caixa 
Econômica Federal; 
Apoio ao projeto de lei que trata sobre a 
proteção aos contribuintes; 
Publicação de Acórdão favorável às 
empresas filiadas ao TI Rio;  
Certidão confirma a alteração Estatutária 
do Seprorj/TI Rio; 
TI Rio realiza pesquisa para verificar as 
principais demandas das empresas no 
que diz respeito ao cumprimento da Lei 
de Cotas; 
Atendimento aos associados 

 

 

 

 

 

29%

71%

Gestão 2009/2012

Gestão 2012/2015
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� PARCERIAS 
 

Na Gestão 2012/2015, 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, Gorayeb, Mitchell, Castro & Pereira da Costa Advogados 

Associados, Nunes Amaral Advogados e Tarcísio Queiroz Cerqueira. 

 

� CONSULTAS, OFÍCIOS E OUTROS 

 

� TI Rio e Fenainfo pedem apoio ao relator da MP 612, deputado 

federal Alfredo Kiefer, para aprovar emenda  

A emenda proposta tem o objetivo de garantir que os ganhos com a 

desoneração fiscal estabelecida pelo art. 7º da Lei nº 12.546/2011, que 

substitui a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento 

pela contribuição incidente na receita bruta sejam de fato apropriados pelas 

empresas beneficiadas. 

A medida foi tomada após inúmeras empresas do setor denunciarem que 

alguns órgãos públicos estariam forçando as empresas beneficiadas a 

reduzirem os valores de contratos já celebrados com a Administração Pública. 

 

� Consulta à Receita Federal sobre a Lei da Desoneração  

Em 14 de dezembro de 2011, foi publicada a Lei nº 12.546/2011, popularmente 

conhecida como Lei da desoneração da folha de pagamento. Esta lei, em seu 

artigo 7º trouxe a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20%  

sobre a folha de pagamento pelo recolhimento de 2,0% sobre a receita bruta da 

empresa do setor de Tecnologia da Informação. 

Ocorre que a lei foi publicada com várias lacunas e nem mesmo a Cartilha 

sobre a Desoneração da Folha de Pagamento divulgada pelo Ministério da 
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Fazenda em abril de 2012, tampouco o Decreto nº 7.828/2012, publicado em 

16/10/2012, que regulamenta o artigo 7º da Lei nº 12.546/2011, conseguiram 

sanar todas as dúvidas referentes à lei da desoneração. 

Neste sentido, o TI Rio, com o intuito de sanar algumas dúvidas das empresas 

sobre o tema, realizou no dia 18 de fevereiro de 2013, duas consultas a 

Receita Federal do Brasil (RFB) para que assim, haja um posicionamento 

oficial do fisco quanto ao entendimento sobre esta lei. 

 

� Envio de ofício para Petrobras e Caixa Econômica Federal 

Após ser procurado por diversas empresas filiadas que relataram estarem 

sofrendo pressão por parte de órgãos públicos para reduzirem os valores de 

contratos já celebrados, o TI Rio e a Fenainfo enviaram, no dia 21/02/2013, um 

ofício para a Petrobras e a Caixa Econômica Federal (CEF) questionando tal 

conduta. De acordo com empresários do setor, os órgãos  públicos estariam 

utilizando como argumento, o advento da Lei nº 12.546/2011 (lei da 

desoneração da folha de pagamento). 

O ofício solicita que sejam reavaliadas as ações tendentes a exigir a 

renegociação contratual em andamento nos setores de TI (Tecnologia da 

Informação) de modo garantir o alcance dos objetivos pretendidos pelo 

Programa Brasil Maior do qual faz parte a Lei nº 12.546/2013.  

 

� Apoio ao projeto de lei que trata sobre a proteção aos contribuintes 

O TI Rio e o Sescon-RJ enviaram um ofício à Câmara Municipal em apoio ao 

projeto de lei nº 21/2013, de autoria do vereador Marcelo Queiroz, com o  

auxílio da OAB. A ementa tinha como objetivo instituir orientação técnica para 

proteção, defesa e garantias dos contribuintes do Município do Rio de Janeiro. 

Entre os principais objetivos da lei estavam, promover o bom relacionamento 

do contribuinte com o fisco, proteger contra práticas abusivas por parte da 

fiscalização, prevenir a ocorrência de danos patrimoniais e morais decorrentes 
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de abuso de poder por parte da Administração Tributária e assegurar a 

adequada e eficaz orientação gratuita oferecida. 

 

� Publicação de Acórdão favorável às empresas filiadas ao TI Rio  

No dia 15 de abril de 2013, foi publicado o acórdão confirmando a sentença 

proferida em julho de 2009 e  que dava o direito as empresas filiadas ao TI Rio 

de requererem a restituição do indébito do crédito tributário oriundo das 

parcelas de contribuição previdenciárias incidentes sobre o aviso prévio 

indenizado. A iniciativa foi reflexo do mandado de segurança impetrado pelo 

Sindicato em face da Receita Federal em abril de 2009. 

Após a publicação da sentença favorável, a Fazenda entrou com um recurso 

extraordinário em face do acórdão proferido pelo Tribuna Regional Federal da 

2ª Região. Desde então, esse recurso extraordinário aguarda para ser 

analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 

� Certidão confirma a alteração Estatutária do Seprorj/TI Rio 

Em janeiro de 2014, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) conferiu ao TI 

Rio a Certidão que confirma a alteração Estatutária do Sindicato. 

O documento ratifica que o Seprorj/TI Rio é o único e legítimo representante da 

Categoria Econômica das Sociedades atuantes no setor de Informática e 

Tecnologia da Informação, assim como as empresas que tenham como  

objetivo principal a prestação de serviços técnicos de informática; fornecimento 

e disponibilização de infraestrutura (física e lógica); alocação de mão de obra 

em informática e ou tecnologia da informação; assessoria; consultoria; suporte 

técnico; educação; treinamento, pesquisa, avaliação de projetos e serviços 

relacionados à informática e/ou tecnologia da informação, com abrangência 

estadual e base territorial no Estado do Rio de Janeiro.  
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� TI Rio realiza pesquisa para verificar as principais demandas das 

empresas no que diz respeito ao cumprimento da Lei de Cotas 

Um breve questionário elaborado pelo TI Rio levantou as principais demandas 

das suas filiadas no que diz respeito à Lei nº 8.213/91- art.93, conhecida como 

Lei de Cotas. A pesquisa foi composta a partir das dificuldades das empresas 

em contratar pessoas com deficiência e ao mesmo tempo cumprir com o que 

determina a lei. 

Também foi apresentada uma palestra sobre o tema no auditório do sindicato 

no dia 3 de fevereiro de 2015, conduzida pelo presidente do TI Rio, Benito 

Paret, e pela advogada e consultora Cândida Machado que tirou algumas 

dúvidas dos empresários e funcionários de Recursos Humanos a respeito de 

aspectos jurídicos da lei. 

Com o resultado da pesquisa, o sindicato poderá elaborar um programa de 

qualificação que também deverá ser apresentado ao Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) provando que o setor tem se empenhado fortemente para 

promover a inclusão social de portadores de deficiência e conseguir estender o 

prazo para cumprimento da lei. 

 

� 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 2012-2015, foram realizados 

50 acordos. 
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� 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. 

 

� Emissão de Certificados para fins de licitação. 

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

relacionadas às questões de modelos de contrato, de confidencialidade, 

de software e de manuais para implantação de planos de cargos e 

salários. 

 

� Análise de documentação e Emissão da Certidão de Regularidade 

Trabalhista Sindical em parceria com o Sindpd-RJ. Até o momento, 

foram realizados 742 atendimentos e foram emitidas 314 certidões. 
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AÇÕES E CONQUISTAS NO CAMPO TRIBUTÁRIO 

Gestão 2009/2012 Gestão 2012/2015 

Alteração da Lei do Supersimples 
Sped Contábil e Fiscal; 
PAF-ECF; 
Sped e PAF-ECF em Macaé / em 
Conceição de Macabú/ em Volta 
Redonda/ em Niterói; 
Polimig: erros mais comuns e novos 
requisitos do processo de homologação 
PAF-ECF; 
Palestra ER-PAF-ECG (convênio com a 
Polimig); 
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; 

21º Fórum TI Rio: "O Futuro do Cupom 
Fiscal"; 
“Nova visão da folha de pagamento” é 
tema do Fórum Trabalhista promovido 
pelo TI Rio e Sescon-RJ; 
Novos requisitos do PAF-ECF é tema de 
palestra gratuita no TI Rio; 
e-Social é tema de oficina no Rio Info 
2013; 
Planejamento Tributário é tema do 25º 
Fórum TI Rio; 
Sefaz/RJ libera ambiente de testes da 
NFC-e para desenvolvedoras filiadas ao 
TI Rio; 
Desenvolvedores e empresários lotam 
auditório do TI Rio para palestra sobre 
implantação da NFC-e; 
NFC-e: Filiadas ao TI Rio conquistam o 
direito de apresentar soluções; 
inovadoras em eventos da Sefaz-RJ 
Mudanças no PAF-ECF previstas no 
novo Ato Cotepe é tema de palestra no TI 
Rio; 
TI Rio promove encontro sobre 
“Metodologias e técnicas: NFC-e, 
integração no desenvolvimento de 
soluções”; 
TI Rio realiza palestra sobre as 
vantagens e desvantagens de se optar 
pelo Supersimples; 
“Vantagens e desvantagens de se optar 
pelo Supersimples ou Simples Nacional” 
volta a ser tema de palestra no TI Rio; 

 

61%

39%
Gestão 2009/2012

Gestão 2012/2015
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� 2012 

21º Fórum TI Rio: "O Futuro do Cupom Fiscal" 

21 de novembro 2012 

Com mediação do diretor do TI Rio, Custódio Barbosa, o coordenador geral do 

Encat, Eudaldo Almeida, e o Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, 

Newton Oller, apresentaram o projeto-piloto da NFC-e e esclareceram dúvidas 

dos participantes sobre o tema em questão. 

 

� 2013 

“Nova visão da folha de pagamento” é tema do Fórum Trabalhista 

promovido pelo TI Rio e Sescon-RJ 

24 de janeiro de 2013 

Realizado pelo TI Rio, em parceria com o Sescon-RJ, o evento apresentou aos 

profissionais da área de contabilidade as principais mudanças com relação à 

declaração e arrecadação que estavam sendo implementadas pela Receita 

Federal do Brasil.  No fórum, foram abordados quatro temas: DIRF; FGTS; 

Sped Social e EFD Contribuições.  

 

Novos requisitos do PAF-ECF é tema de palestra gratuita no TI Rio 

16 de maio de 2013 

Mais de 50 pessoas, entre empresários, desenvolvedores e contadores, 

comparecerem à palestra sobre os novos requisitos obrigatórios do PAF-ECF 

ministrada pelo supervisor técnico da Polimig, Deynison Simões Gonzaga.  

Promovida pelo TI Rio, a palestra buscou esclarecer as principais dúvidas 

sobre os requisitos impostos pelo Ato Cotepe 9/2013. 
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e-Social é tema de oficina no Rio Info 2013 

19 de setembro de 2013 

Para sanar dúvidas e informar empresários e outros profissionais da área de 

contabilidade e afins sobre a nova organização empresarial que será 

necessária com a chegada do e-Social, o Rio Info 2013 inseriu em sua 

programação uma palestra sobre o tema. O debate teve como objetivo 

destrinchar todos os detalhes práticos desta que é considerada uma das 

maiores mudanças trabalhistas e tributárias que já aconteceram no país. 

Participaram do evento Antônio Carlos Villaschi Filho, responsável pelo 

desenvolvimento do projeto e-Social dentro do Serpro, Samuel Kruger, gerente 

do projeto e-Social no âmbito da Receita Federal, Marco Duran, supervisor de 

TI do Sped junto a Receita Federal, e Custódio José Rodrigues Barbosa, 

diretor do TI Rio e representante da Fenainfo. 

 

� 2014 

Planejamento Tributário é tema do 25º Fórum TI Rio 

24 de janeiro de 2014 

O evento, voltado para empresas de Tecnologia da Informação, debateu 

tópicos como: processo de inserção ou exclusão das empresas no 

enquadramento do Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, 

Contribuição Previdenciária incidente sobre verbas indenizatórias, Penhora 

Online, Previdência Privada, Aviso Prévio Indenizado e e-Social. A iniciativa faz 

parte das ações do Sindicato para garantir ao empresário de TI do Rio de 

Janeiro suporte e esclarecimento das principais dúvidas com relação ao tema. 

 

Sefaz/RJ libera ambiente de testes da NFC-e para desenvolvedoras 

filiadas ao TI Rio 

24 de julho de 2014 

O TI Rio, através do diretor Custódio Barbosa, conseguiu, junto a Sefaz/RJ, 

que fosse liberado para os seus filiados o ambiente de testes para NFC-e. 
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Desde o dia 24 de julho, qualquer empresa desenvolvedora filiada ao TI Rio 

pode utilizar o ambiente aberto pela Sefaz/RJ para realizar testes em seus 

aplicativos de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e. Não é necessário 

que as empresas possuam inscrição estadual no Rio de Janeiro, porém estas 

receberão um número da própria Sefaz/RJ para liberar a utilização, as demais 

receberão uma senha de uso. 

 

Desenvolvedores e empresários lotam auditório do TI Rio para palestra 

sobre implantação da NFC-e 

30 de julho de 2014 

O evento reuniu mais de 60 pessoas, entre empresários e desenvolvedores, 

que puderam esclarecer dúvidas referentes às normas básicas, alteração do 

layout da NFe para receber a NFC-e, DANFE Simplificado, Ambiente de testes 

e produção e Transferência Eletrônica de Fundos com NFC-e.  

 

NFC-e: Filiadas ao TI Rio conquistam o direito de apresentar soluções 

inovadoras em eventos da Sefaz-RJ 

4 de agosto de 2014 

O TI Rio conquistou junto a Sefaz-RJ, o direito de suas filiadas, 

desenvolvedoras de soluções para NFC-e, participarem de eventos realizados 

pela Secretaria.  Coube ao Sindicato realizar o processo de seleção das 

empresas. 

 

Mudanças no PAF-ECF previstas no novo Ato Cotepe é tema de palestra 

no TI Rio 

20 de agosto de 2014 

Cerca de 70 pessoas lotaram o auditório TI Rio para uma palestra sobre a 

alteração do ATO COTEPE/ICMS nº 9/2013, que dispõe sobre a especificação 

de requisitos do PAF-ECF e do sistema de gestão utilizado por 

estabelecimento usuário de equipamento ECF, versão 02.02. O encontro 
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contou com a presença do coordenador da Polimig, Alexandre Sibalszky e do 

supervisor técnico, Felipe Cesarini.   

 

TI Rio promove encontro sobre “Metodologias e técnicas: NFC-e, 

integração no desenvolvimento de soluções” 

15 de outubro de 2014 

Na ocasião, as empresas Benefix, Daruma/Migrate e TecnoSpeed fizeram uma 

apresentação sobre suas tecnologias, com o desenvolvimento, na prática, de 

uma aplicação para emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.   

 

TI Rio realiza palestra sobre as vantagens e desvantagens de se optar 

pelo Supersimples 

22 de outubro de 2014 

Para esclarecer as vantagens e desvantagens de se optar por esse novo 

regime ou se manter no Lucro Presumido ou Real, o TI Rio realizou uma 

palestra sobre o assunto no dia 22 de outubro de 2014. 

O evento aconteceu no auditório do TI Rio e foi conduzido pelo advogado Luiz 

Claudio Botelho, que possui mais de 28 anos de experiência nas áreas 

contábil, tributária e empresarial. O conteúdo programático incluiu também 

definição de microempresa e empresa de pequeno porte, tributos abrangidos e 

recolhimento, empresas vedadas de optar, novas atividades enquadradas, 

alíquotas e base de cálculo, obrigações acessórias, acréscimos legais, 

simplificação nas relações trabalhistas, deliberações sociais e estrutura 

organizacional e tabelas práticas.  
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� 2015 

“Vantagens e desvantagens de se optar pelo Supersimples ou Simples 

Nacional” volta a ser tema de palestra no TI Rio 

12 de janeiro de 2015 

O TI Rio realizou uma nova edição da palestra “Vantagens e desvantagens de 

se optar pelo Supersimples ou Simples Nacional”. O objetivo do evento era 

esclarecer as dúvidas que ainda persistiam nas empresas, além de oferecer 

condições para que cada empresário pudesse analisar se valia ou não a pena 

fazer parte do sistema simplificado de tributação.  O debate aconteceu no 

auditório do Sindicato no dia 12 de janeiro de 2015, e teve a participação do 

advogado Luiz Claudio Botelho e dos consultores contábeis Francesco 

Carnevale e Francesco Carnevale Neto.   
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TI RIO RECURSOS HUMANOS 

Gestão 2009/2012 Gestão 2012/2015 

Banco de Currículo e Agente de 
Integração; 
Pesquisa Salarial 3 edições com a 
participação de 199 empresas; 
Feiras de estágio; 
 

Banco de Currículo e Agente de 
Integração; 
Pesquisa Salarial 3 edições com a 
participação de 199 empresas; 
Feiras de estágio Unigranrio; 
Programa Associe-se; 

 

 

O TI Rio Recursos Humanos manteve durante a Gestão 2012-2015 os serviços 

de Banco de Currículos e 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 

43%

57%

Gestão 2009/2012

Gestão 2012/2015
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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 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. Durante esta 

gestão, a Pesquisa teve aumento do grau da automação, a introdução de  

diversas perguntas novas e a criação de um banco de dados, que ficará 

disponível para novas análises.  

Em 2014, o levantamento chegou a sua 10ª edição. Nos últimos três anos 168 

empresas participaram da Pesquisa. Sendo: 

 Empresas participantes 
2012 70 
2013 60 
2014 38 

 
 
 

� FEIRA DE ESTÁGIO UNIGRANRIO 

O TI Rio participou pela primeira vez da 9ª edição da Expo Estágios e 

Carreiras, promovida pela Universidade Unigranrio, em Duque de Caxias. O 

evento aconteceu de 23 a 25 de outubro de 2012. Durante o evento, os 

interessados foram cadastrados para concorrer às vagas  disponibilizadas 

pelas empresas. 
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A iniciativa teve como objetivo auxiliar as empresas associadas na busca por 

novos profissionais e estagiários, concentrando em um único espaço os perfis 

e as vagas disponíveis a fim de agilizar os processos seletivos na área de TI.  

 

� PROGRAMA ASSOCIE-SE 

Em 2014, o TI Rio deu início ao Programa Associe-se que coloca à disposição 

de suas associadas vantagens exclusivas e gratuitas que ajudam a impulsionar 

os negócios, além de proporcionar maior comodidade e economia. 

A iniciativa contempla:  

� Reserva gratuita de Auditório - Com capacidade para 30 ou 60 pessoas, 

o espaço conta com Wi-Fi, ar-condicionado, equipamento áudio visual 

para a realização de palestras, encontros e seminários.  

 

� Reserva gratuita do Laboratório -  Excelente para realização de cursos e 

treinamentos, a sala, que tem capacidade para receber até 15 pessoas, 

conta com Wi-Fi, notebooks individuais, projetor e ar-condicionado. 

 

� Reserva gratuita do Office TI Rio - Espaço destinado para reuniões ou 

coworking. Com localização privilegiada, no coração do Rio de Janeiro, 

a sala comporta até 8 pessoas e possui infraestrutura para o conforto 

dos usuários: com Wi-Fi, telefone, água e café. 

 
� TIRioTV – Inaugurado em setembro de 2014, o canal conta com mais de 

300 vídeos catalogados e 2000 horas de conteúdo. O TIRioTV é uma 

ferramenta preocupada em disponibilizar um leque de informações 

atualizadas sobre a área de tecnologia da informação. Distribuídos em 

quatro canais, os vídeos relacionados à política na TI, Tributário, Voz do 

Empresário e Rio Info dão acesso a conteúdos informativos, opiniões e 

tendências. 
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� Cartão BNDES – No dia 2 de dezembro de 2014, durante o Janta Anual, 

o TI Rio firmou um convênio pioneiro com a Sicoob (Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil) que facilitará a obtenção por parte 

das micro e pequenas empresas do cartão de crédito do BNDES, tido 

como um grande instrumento de crédito. A parceria irá garantir aos 

associados ao TI Rio uma carta de garantia de 50% do crédito dado. 

Com a iniciativa, o Sindicato e a cooperativa assumirão 50% desse 

risco. A medida visa estimular e apoiar as empresas do setor garantindo 

acesso ao crédito. 
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BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS 

Gestão 2009/2012 Gestão 2012/2015 

Ampliação do número de instituições de 
ensino conveniadas 
Plano de saúde Unimed 
Plano de saúde Intermédica 
Seguro de veículos 
SEPRORJ Notícias / TI Rio Notícias 
Site 
 
 

Ampliação do número de instituições de 
ensino conveniadas 
Plano de saúde Unimed 
Plano de saúde Intermédica 
Sodexo 
Plano odontológico Amil Dental 
Seguro de vida Porto Seguro 
Seguro de veículos 
TI Rio Notícias 
Site 
 

 

 

Na Gestão 2012/2015, mantivemos a prestação de serviços como uma das 

principais iniciativas 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 46 instituições de ensino conveniadas (sete a 

mais do que a última gestão). Entre elas estão instituições de ensino 

40%

60%

Gestão 2009/2012

Gestão 2012/2015
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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. Nos últimos três 

anos, 83 empresas aderiram ao convênio. 

 

� PLANO DE SAÚDE INTERMÉDICA 

Reforçando o seu compromisso com as empresas situadas fora da capital, o TI 

Rio manteve parceria com o plano de saúde Intermédica oferecendo condições 

exclusivas. 

 

� SODEXO 

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

uma redução nos custos de fornecimento dos cartões de Refeição e  

Alimentação. O benefício proporciona isenção nas taxas de emissão, 

cancelamento e entrega, além de condições diferenciadas nas taxas de 

fornecimento de crédito em ambos os cartões. 21 empresas, atualmente, 

utilizam este beneficio. 

 

� PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL 

Em 2012, o TI Rio firmou uma parceria com a Amil Dental que oferecia aos 

colaboradores das empresas associadas descontos exclusivos na aquisição de 

um de seus planos odontológicos. Atualmente, a parceria se encontra 

suspensa para novos contratos por motivo de renegociação.  
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� 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 2013-2015. 

 

� 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 

Desde 2008 o 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. No dia 28 de outubro de 2013, o TI Rio Notícias teve 

seu layout totalmente reformulado acompanhando a identidade visual do novo 

site do Sindicato. Com cores mais suaves, a news passou a valorizar mais as 

notícias e imagens proporcionando uma leitura mais agradável. Até 27 de abril, 

foram publicadas 1480 edições, com 6818 e-mails cadastrados. 

 

� SITE 

No dia 28 de outubro de 2013, entrou no ar o novo site do TI Rio. Com uma 

nova identidade visual, desde então, é possível navegar pelas sessões de 

forma rápida usando ícones modernos e de fácil identificação. Um dos grandes 

diferenciais do nosso novo site é a interatividade, onde o leitor poderá 

comentar, curtir e compartilhar as matérias nas redes sociais. 
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Desenvolvido para aproximar o Sindicato de suas filiadas e do público em 

geral, o novo formato tem como objetivo se tornar referência em informação 

sobre o setor de TI no Estado.  
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Gestão 2009/2012 Gestão 2012/2015 

Cartilha diretrizes para a prática em 
Responsabilidade Socioambiental; 
Responsabilidade Social no site; 
Projeto passaporte para o mercado; 
Recicla Ação; 
Campanha Natal da Eletrorreciclagem 
2011. 

Estudo E-lixo no Brasil; 
Natal solidário; 
Campanha de arrecadação de alimentos; 
Coleta de lixo eletrônico. 
 

 

 

Na Gestão 2012/2015 diversas iniciaticas do quesito Responsabilidade Social 

foram implantadas e aprimoradas. 

 

� ESTUDO E-LIXO NO BRASIL 

Em 2012, o TI Rio e a Riosoft realizaram um estudo sobre os efeitos do lixo 

eletrônico para o meio ambiente e as possíveis soluções para minimizar a 

problemática, denominado “E-Lixo no Brasil”. O levantamento teve como 

objetivo fomentar a conscientização dos profissionais e empresários do setor 

de tecnologia da informação através de uma leitura simples e agradável, 

fazendo com que refletissem sobre suas responsabilidades para construção de 

um mundo mais sustentável. 

56%

44% Gestão 2009/2012

Gestão 2012/2015
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� NATAL SOLIDÁRIO 

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

anualmente – desde 2012 - a Campanha Natal Solidário. 

O projeto conta com o apoio maciço de nossas filiadas e tem como objetivo 

arrecadar o maior número de brinquedos possível para serem distribuídos para 

menores carentes nas festas de fim de ano. O verdadeiro sucesso da ação 

torna-se claro no momento em que a entrega dos donativos recolhidos é feita. 

Com a genuína reação das crianças contempladas, a importância da iniciativa 

do Sindicato é vista. 

Durante as edições já realizadas, foram escolhidas para receberem as doações 

instituições que prestassem um papel divisório na vida de crianças carentes. 

Servindo de objeto fomentador, a união entre essas entidades e o TI Rio, ajuda 

a promover um fim de ano mais feliz para os beneficiados. 

 

� CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS 

Iniciada no ano de 2008, a Campanha tem como base a Copa TI Rio. Toda 

empresa que queira participar do campeonato é necessário que faça a doação 

de uma cesta básica que contenha itens como: feijão, arroz, macarrão, leite em 

pó, lata de achocolatado, farinha láctea, açúcar, fubá, lata de óleo, farinha de 

trigo, lata de salsicha, lata de sardinha, extrato de tomate, papel higiênico e 

biscoito água e sal, entre outros.  Nos últimos três anos, 2012, 2013 e 2014 

foram arrecadados cerca de 600kg de alimentos. 

Posteriormente, os alimentos arrecadados são encaminhados a instituições 

carentes do município do Rio que são escolhidas mediante sua necessidade.  

 

� COLETA DE LIXO ELETRÔNICO 

Em parceria com a RioSoft e a Fábrica Verde, o TI Rio realiza anualmente uma 

campanha que visa promover o recolhimento de equipamentos  eletrônicos 

sem uso. 
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A campanha de coleta de Lixo Eletrônico teve seu início em 2012, após a 

realização de um estudo chamado “E-Lixo no Brasil”. Com o objetivo de 

mapear e analisar os efeitos que o descarte irregular de lixo eletrônico pode 

causar no nosso meio ambiente, o levantamento teve por objetivo fomentar a 

conscientização dos profissionais e empresários do setor da tecnologia da 

informação através de uma leitura simples e agradável, fazendo com que 

reflitam sobre suas responsabilidades no atual cenário apontado. 

Ao todo, as ações de responsabilidade social já retiraram das "ruas"  cerca de 

10 toneladas de equipamentos. Em 2013, a iniciativa contou também com o 

apoio inédito da BRMALLS, administradora de diversos shoppings no Rio, que 

serviram de ponto de coleta. 

 

 

 


