
 
 
 
 
 
Prezados Companheiros, 
 
 
 
O presente relatório tem como objetivo registrar as ações realizadas 

pelo Sindicato na nossa Gestão 2003/2006. Contabilizando 

sessenta e duas reuniões, chegamos ao final desse mandato, certos 

de termos feito o melhor possível para o cumprimento da missão que 

recebemos dos nossos associados. 

 

A união de esforços das Entidades e a participação conjunta das 

diretorias, em especial daqueles que dividiram o seu tempo entre as 

várias Entidades e,  aqui cito em especial,   nosso  companheiro,      

John Forman, grande articulador dos interesses do SEPRORJ e 

ASSESPRO, foram fundamentais, para a consolidação dos ganhos 

que o segmento teve nestes três anos. 

 

Um muito obrigado a todos pelo tempo dedicado e principalmente 

pela seriedade com que tratamos os interesses das empresas que 

representamos. 
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Conselheiros Titulares do Conselho Fiscal 
 
Nelson Ichikava – Presidente 

Maurício Laval Mugnaini  

Niso Roberto Bracchi Bastos 

 
 
Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal 
 
Girolamo Santoro 

 
 

 
 
 
 



AÇÕES CONJUNTAS 
 
 

Uma das principais metas da diretoria, foi à consolidação de ações integradas entre 
as Entidades (ASSESPRO, RIOSOFT e SEPRORJ), respeitando-se o foco de 
atuação de cada uma, dessas parcerias resultaram: 

 
 
• Locação 14º andar 
 
SEPRORJ e ASSESPRO investiram na locação e reforma do espaço, passando a 
compartilhar auditórios com toda infra-estrutura operacional, para atender a sua 
demanda e dos seus associados, bem como, a realização dos cursos de qualificação 
profissional promovidos pela RIOSOFT. 
 
 
• Cursos e Seminários de Atualização Tecnológica e de Gestão 
 
Em parceria com o SEPRORJ, a RIOSOFT tem ofertado cursos, seminários e 
palestras de atualização tecnológica, de gestão e informação sobre questões 
tributárias e trabalhistas. 
 

 
• Edital Finep – “Juros Zero” 
 
Na busca de recursos financeiros para o setor, participamos de um trabalho 
conjunto, coordenado pelos Diretores Sérgio Fraga e Cristina Rodrigues. Decorrente 
deste trabalho foi lançado Edital, pela Finep, para constituição de um Fundo 
Garantidor que viabilizou a linha de financiamento “Juros Zero”. Em conjunto com a 
ASSESPRO e a RIOSOFT participamos da elaboração da proposta, 
comprometendo recursos das Entidades para a constituição do Fundo. O projeto foi 
classificado em sexto lugar, não sendo escolhido pela Finep. 
 

 
• Central de RH 
 
Resultado da Comissão de Integração SEPRORJ/ASSESPRO, a Central foi lançada 
na RIO INFO 2005, com a coordenação do Diretor Mario Avelino, tendo como 
atividade inicial à administração de contratos de estágios, que abrange desde a 
assistência para legalização dos vínculos, até a responsabilidade pela cobertura 
securatória.  

 
 
• Programa Prosoft Comercialização 
 
O SEPRORJ em parceria com a ASSESPRO e a Agência de Fomento  do       
Estado-INVESTERIO, firmou convênio para oferecer linha de crédito através do 
BNDES, com o intuito de conceder financiamento para aquisição, no mercado 
interno, de softwares e serviços correlatos desenvolvidos e prestados no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro, dirigido às micro, pequenas e médias empresas 
associadas às Entidades. 
 
 



NEGOCIAÇÕES DAS CONVENÇÕES 
COLETIVAS DE TRABALHO 

 
 
 
No período compreendido entre 2003 e 2006, a direção do SEPRORJ também 

focou seus esforços na melhoria dos serviços jurídicos oferecidos aos associados, 

bem como, em reformar a convenção coletiva firmada com o SINDPD-RJ, visando a 

melhoria das relações de trabalho em empresas de menor porte. Dentre as 

atividades desenvolvidas, podemos citar: 

 
 
 
•   Convenção Coletiva de Trabalho 
 
 

Em 2003, a direção do SEPRORJ reformulou as relações de trabalho do setor. Após 

uma árdua negociação, desenvolvida pela Comissão, formada pelos Diretores José 

Carlos e Cristina Rodrigues, também apoiada pelo Diretor Mário Avelino, em abril 

de 2004 foi firmada com o SINDPD-RJ a Convenção 2003/2005, que trouxe em seu 

bojo importantes novidades, dentre as quais podemos destacar: 

 

 
� Possibilidade de opção, para as empresas com até 40 empregados, de 

reduzir os valores do tíquete e benefício indireto; 
 

� Desvinculação, nos casos de concessão de seguro médico-hospitalar, do 
valor previsto na cláusula do benefício indireto; 

 
� Desburocratização na celebração de acordos de PLR e Banco de Horas; 

 
� Horas extras nos percentuais da CLT (50% e 100%); 

 
� Previsão de carga horária semanal diferenciada para provedores, 

manutenção, assistência técnica e treinamento.  
 
 
 

Na Convenção 2005/2007, tais conquistas foram asseguradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAIOR VISIBILIDADE PARA A ENTIDADE 
 
 

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

Entidade maior FENAINFO, a Gestão 2003/2006 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: 

 
 
• TI Brasil 
 
A direção do SEPRORJ realizou seminário no Centro Empresarial Rio, para discutir 
a Política da Informática do novo Governo Federal. Contando com a presença do 
Secretário de Política Tecnológica do Ministério da Ciência e Tecnologia, o evento 
reuniu também empresários e representantes do setor público. Com duração de 
dois dias, os rumos da Tecnologia da Informação foram discutidos em três painéis: 
O desenvolvimento do Software Nacional e os Incentivos da Lei 10.176; As compras 
públicas como incentivo as Empresas Nacionais e o Papel dos órgãos de fomento no 
apoio ao Software Nacional. 
 
 

• Rio Info 
 
Realizada em 2003 no Centro de Convenções da FIRJAN, teve um público de 
visitação e seminários, estimado em 1200 pessoas. No ano de 2004, o evento foi 
realizado na Marina da Glória, gerando um público de seminário e visitação de 1900 
pessoas. Painéis como TI na Educação e TI na Saúde, foram coordenados 
respectivamente pelos Diretores Luiz Bursztyn e John Forman. Em 2005, na Marina 
da Glória, o evento recebeu 2.100 pessoas, circulando entre os 10 seminários, com 
130 palestras e divulgação na mídia através do “Dia On Line”.  Ainda em 2005 
aconteceu a outorga do Prêmio Rio Info que premiou as seguintes empresas 
associadas: Módulo Security, APPI Tecnologia, Eco Sistemas, Project Builder, 
Engesoftware Tecnologia, Nigraph Tecnologia e Interface Tecnologia de Informação. 
Finalmente, tivemos a primeira “Discussão Pública sobre Spam”, coordenado pelo 
Diretor Henrique Faulhaber, o seminário discutiu soluções tecnológicas e de 
segurança, além de aspectos jurídicos relacionados ao Spam. 

 
 
• Fórum de Software Livre do Rio de Janeiro 
 
Desde 2003, o evento realizado sob a coordenação do Diretor Luiz Bursztyn, no 
Clube de Engenharia, gera um público em torno de 1.200 pessoas, credenciadas 
para participação nos painéis de discussão. 

 
 
• Folder SEPRORJ 
 
No intuito de divulgar as ações práticas do Sindicato, de forma clara e concisa, 
foram elaboradas duas versões de folder institucionais, com distribuição intensa em 
cursos, seminários, feiras e eventos em geral. 



• Eleição CGI – Comitê Gestor de Internet 
 
A diretoria apoiou a candidatura dos Diretores Henrique Faulhaber e José Carlos 
Lourenço Rêgo, que foram eleitos, através de articulações políticas, 
respectivamente, para os cargos de titular e suplente da cadeira de “indústria de 
bens de informática, telecomunicações e software” do Comitê Gestor de Internet. 
 
 
 

• Ato Público – MP 232 
 
Com participação ativa na derrocada da MP 232, o Seprorj foi uma das primeiras 
Entidades a realizar um ato de repúdio contra a Medida Provisória 232, que 
aumentaria a tributação das empresas prestadoras de serviço. O evento realizado 
no Centro Empresarial Rio, contou com a presença de representantes de sindicatos, 
associações de classe, entidades não-governamentais, parlamentares e 
empresários do setor. 

 
 
 
• SEPRORJ-Aberto: Discussão do ISS no Município do RJ 
 
Contando com a presença do Secretário de Fazenda do Município do Rio de Janeiro, 
Dr. Francisco Almeida e Silva, o primeiro SEPRORJ-Aberto, coordenado pela 
Diretora Cristina Rodrigues superou as expectativas, com o comprometimento da 
prefeitura de discutir o tema através de seus respectivos representantes. 
Lamentavelmente o compromisso público não foi cumprido, permanecendo a 
legislação em vigor. 

 
 
 
• Programa TI TV 
 
Abordando os seguintes temas: Inclusão Digital, Software Livre, Desenvolvimento 
do Governo Eletrônico, Educação à Distância via Web, Spam na Internet, Fraudes 
na Internet, Qualidade de Tecnologia da Informação, Segurança da Informação, TI 
no Entretenimento e TV Digital. Durante dez dias, o SEPRORJ, em parceria com  a    
TV ALERJ, levou ao ar programas que repercutiram nas empresas associadas, 
através de e-mail e opiniões. 

 
 
 
• Debate com o Deputado Marcondes Gadelha 
 
O SEPRORJ realizou em parceria com a FENAINFO, o primeiro encontro regional 
para discussão da Lei de Software. O Deputado Marcondes Gadelha, relator do 
tema na Comissão de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, recebeu sugestões 
que passaram a ser objeto de análise, na elaboração do Projeto de Lei. 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Ato público pela diminuição da Carga Tributária no 
Município do RJ (lançamento da Frente de Fortalecimento 
do Setor de Serviços) 

 
O SEPRORJ, participante da Frente de Fortalecimento do Setor de Serviços, foi um 
dos organizadores do evento no Centro Empresarial Rio, que contou com a 
presença de parlamentares e representantes do Executivo Municipal. Na ocasião foi 
debatido o tema: “Como as políticas públicas podem incentivar o crescimento do 
setor de serviços”. 
 
 

• Jantar Anual das Empresas de Informática 
 
Com a participação de nossas empresas associadas, diretoria e contando com a 
presença do Senador Cristóvão Buarque, Deputados Federais e Estaduais, os 
Secretários Maurício Chacur e Fernando Peregrino, além de diretores do Sebrae e 
outras autoridades, o Seprorj realizou no Restaurante Da Silva, o 1º Jantar Anual 
das Empresas de Informática, que contou ainda com a participação do 
comentarista econômico, George Vidor, que palestrou sobre o cenário econômico 
para 2006. 

 
 
• Rio Conhecimento 
 
Promovida pelo SEPRORJ, aconteceu a Reunião Ampliada do Rio Conhecimento     
– Programa de Apoio ao Conhecimento Tecnológico em Informática do Estado do 
Rio de Janeiro – o objetivo da reunião foi debater o tema “Perspectivas para o setor 
de Tecnologia da Informação no Estado do Rio de Janeiro”, contando com a 
presença do secretário Maurício Chacur, Titto Ryff, além de diversos outros 
representantes do governo e do setor privado. 

 
 
• Fórum SEPRORJ:  Negócios Eletrônicos 
 
Com cobertura / divulgação no caderno de economia do “Jornal O Globo”, e do 
“Globo On Line”, o SEPRORJ promoveu o 1º Fórum no Pavimento de Convenções 
do RB1, coordenado pelo Diretor Henrique Faulhaber, contando com palestrantes 
de alto nível técnico, a programação dividiu-se em dois painéis: Indicadores do uso 
da Internet no Brasil e Aplicações Práticas de Negócios Eletrônicos. O público 
presente, ao final de cada painel, pode discutir com os palestrantes, o impacto da 
adoção das tecnologias da informação e comunicação aos negócios, bem como, os 
casos de sucesso de empresas em diferentes segmentos da economia.  

 
 
• Projeto Interiorização 
 
Em parceria com o SESCON-RJ, o SEPRORJ está formatando o                   
“Projeto Interiorização”, coordenado pelo Diretor Ladmir Carvalho, com o 
objetivo de expandir a atuação do Sindicato em pólos como: Região dos Lagos, 
Região Serrana e Região Norte-Fluminense. 
 
 
 
 



ASSESSORIA JURÍDICA 
 
 

 
Também na Gestão 2003/2006, o SEPRORJ, e seus associados, passaram a 

contar com o reforço de assessorias externas de renome no mercado. 

 
 
• Assessorias Contratadas 
 
A primeira parceria firmada foi com o escritório Batista da Costa, Prokopiuk & 
Advogados Associados, representada pelo Dr. Antônio Carlos Batista, com 
atuação nas áreas cível / trabalhista e especializado em negociação coletiva e 
registro sindical. Em 2005 firmamos parceria com o escritório Daniel Advogados, 
especialista na área de marcas e patentes, visando oferecer aos associados valores 
diferenciados para registro de programas de computador e marcas. Ainda com os 
escritórios Botelho & Botelho Advogados e Martins de Almeida Advogados 
Associados mantemos laços permanentes de contato. 

 
 
• Ações Judiciais / Administrativas 
 
Importantes ganhos foram obtidos na esfera judicial, dentre os quais podemos citar 
a conclusão do processo contra o Conselho Regional de Administração – CRA, 
iniciado na gestão anterior, cuja decisão de que o dito conselho não é o competente 
para representar nosso segmento, transitou em julgado; e a vitória, em primeira 
instância, contra a Cobra Tecnologia Ltda, em demanda visando seu 
enquadramento em nossa base. Outras demandas, relativas ao enquadramento 
sindical foram interpostas contra SERPRO E DATAPREV, além do prosseguimento 
com ações contra IBM e Unisys. Não menos importantes foram as ações 
interpostas, contra a FETRANSPOR; União Federal – quanto ao PAT (Programa de 
Alimentação ao Trabalhador), ambas aguardando julgamento; e ainda a consulta 
administrativa feita à Prefeitura do Município do Rio de Janeiro a respeito da 
incidência do ISS em nosso segmento. 

 
 
• Serviços Prestados 
 
Os serviços prestados aos associados foram outro foco de preocupação da diretoria. 
Neste sentido, citamos como inovações: 
 
 

� Divulgação de editais de licitação, com a assinatura do Diário Oficial; 
 
 

� Impugnações a editais de licitação, por iniciativa própria, ou atendendo a 
demanda de algum associado, inclusive, quando necessário, com a 
formalização de denúncia ao Tribunal de Contas e Ministério Público. Dentre 
as impugnações ofertadas nos últimos três anos, podemos citar as propostas 
contra Detran (geradora, inclusive de medida judicial); Defensoria Pública do 
Estado e do Município; ANS - Agência Nacional de Saúde; ANP – Agência 
Nacional de Petróleo; Inca; Proderj; Tribunal de Justiça; Justiça Federal. 

 



 
� Incremento no site do SEPRORJ, criando o serviço de “dúvidas freqüentes” 

– onde são divulgadas respostas das perguntas mais recorrentes; agenda 
tributária e de obrigações fiscais; links para sites jurídicos; divulgação de 
editais, de leis referentes ao setor, de decisões dos tribunais e de pareceres 
jurídicos – dentre os quais destacamos os elaborados a respeito do 
PIS/COFINS, aumento da carga tributária, Emenda 45, monitoramento de  
e-mail. 

 
� Ainda na parte de serviços disponibilizados no site, os associados podem 

obter modelos de contratos de trabalho/confidencialidade; modelos de 
contratos de software, com a possibilidade de customização dos mesmos em 
função de parceria firmada com o autor, Dr. Tarcísio Queiroz Cerqueira e 
guia orientador para implementação de plano de remuneração por 
competências, também com a possibilidade de consultoria. 

 
� Outra importante inovação é o controle de atendimentos prestados pelo 

setor jurídico, que possibilita não só a visualização dos tipos de associados 
que mais demandam informações, mas também a captação de empresas 
com dados desatualizados e/ou não cadastradas, que são repassados 
mensalmente ao departamento financeiro. 

 

 
 

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS  
 
 

 
Até 2003, o principal serviço oferecido pelo SEPRORJ aos seus associados, era a 

emissão de certificados. Na Gestão 2003/2006, houve uma preocupação na 

ampliação da prestação de serviços para as empresas associadas. Importantes 

parcerias foram firmadas, destacando: 

 

• Instituições de Ensino 
 
Atualmente a Entidade mantém convênio com vinte e uma Instituições de Ensino 
Superior, onde nossas empresas usufruem descontos para a formação e atualização 
profissionais. Cursos de graduação, Pós-Graduação, idiomas e informática com 
descontos significativos, para diretores, funcionários e dependentes, de acordo com 
o curso e a instituição. 

 
 
• Plano de Saúde 
 
Em parceria com a operadora de saúde DIXAMICO, o SEPRORJ obteve condições 
diferenciadas para as empresas associadas, de taxas e carências, além da 
possibilidade de inclusão de prestadores de serviço. As empresas, dessa forma, 
substituíram o benefício indireto, conforme previsto na Convenção Coletiva de 
Trabalho. 

 
 



• Pesquisa Salarial 
 
Projeto inovador do SEPRORJ, com a participação das empresas associadas, criado 
desde 2004, disponibiliza hoje, vinte e seis cargos, além de uma política de 
recursos humanos. Os dados apresentados são pontos referenciais do mercado, 
para que a empresa encontre como enquadrar o seu profissional, tanto na 
classificação de sua faixa, quanto de nível salarial.  Desde o primeiro projeto o 
“Jornal O Dia” - Caderno de Informática, acompanha a evolução e divulgação da 
pesquisa. 

 
• SodexHo Pass 
 
Mais uma parceria importante, inclusive para o cumprimento da Convenção Coletiva 
de Trabalho, referente à cláusula – auxílio refeição. O convênio dispõe de um plano 
exclusivo, independente do número de funcionários, com isenções de taxas de 
emissão no primeiro e segundo pedidos. A partir do terceiro pedido, serão cobradas 
uma taxa de R$ 1,50 para o cartão alimentação e 1,5% sobre o valor do benefício 
para o cartão refeição. 

 
• Site 
 
O novo site do SEPRORJ tornou-se um canal de comunicação onde às empresas 
cadastradas, de forma distinta (associada, confederada, sindicalizada), possuem 
acesso as principais atividades e benefícios promovidos pela Entidade. Tanto para a 
divulgação da atuação conjunta das entidades representativas de apoio aos 
associados, como para facilitar o contato, divulgar a empresa ou simplesmente 
receber informações adicionais, o site vêm aprimorando suas informações. 
 
• Jornal Eletrônico Diário - Infoclipping 
 
A diretoria reformulou um eficiente canal de comunicação e de apoio, dinâmico, 
com informações diárias, objetivando estimular as atividades sócio-econômicas do 
setor e de seus associados. O INFOCLIPPING passou a divulgar banners com as 
principais ações e links para os serviços oferecidos através do site. 

 
• Banco do Brasil, Equifax e Fiscosoft 
 
- Banco do Brasil: convênio no qual o foco principal foi o financiamento pelo 
“Proger” para equipamentos, hardware e software; 
 
 
- Equifax: com quatro acessos gratuitos mês, as empresas associadas efetuaram 
consultas comerciais, sem sair do escritório, ficando disponíveis informações sobre 
protestos, ações, cheques sem fundo e juntas comerciais, tanto de pessoas físicas 
como de jurídicas. 
 
 
- Fiscosoft: através da parceria com a Fiscosoft, empresa especializada na 
prestação de informações, on line, nas áreas Trabalhista, Previdenciária e Tributária 
(Federal e Estadual), as empresas associadas obtiveram desconto de 20% para 
adesão da assinatura. 
 
 
Estes convênios foram cancelados por não terem oferecido o retorno esperado para 
os associados. 



APOIO ÀS EMPRESAS 
 
 
 
 
• Grupo de Provedores 
 
Os Diretores Henrique Faulhaber e José Carlos Lourenço Rêgo criaram um bloco 
negociador (formado por empresas provedoras de acesso), para discussão inicial 
com a TELEMAR, sobre as tarifas aplicadas a essas empresas. Dentro desse 
contexto foram apresentadas propostas também pela: Global Cross, TELEMAR, 
INTELIG e IG, ao que parte das empresas foram atendidas em suas solicitações 
pela INTELIG. Ainda foram desenvolvidas ações para criação de um “consórcio”, 
que obteria uma Licença SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) para as 
empresas. Este projeto não se mostrou viável pelas dificuldades jurídicas. 

 
 
 
• Escritório de Projetos 
 
Em parceria com a ASSESPRO e RIOSOFT, coordenado pela primeira, o SEPRORJ 
participou da criação e divulgação do Escritório de Projetos. Este Escritório tem 
papel importante na divulgação dos Editais da FINEP e no apoio as empresas 
candidatas. 
 
 

 
 
 
 


