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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 

2016 

 

 

Divulgamos o presente relatório das ações desenvolvidas  

pelo TI Rio durante o exercício de 2016. Chegamos ao final de mais um ano com a  

sensação de dever cumprido e certos de termos feito o melhor possível para o  

cumprimento da missão que recebemos de nossas empresas. 
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NEGOCIAÇÕES DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E 
TERMOS ADITIVOS ÀS CONVENÇÕES COLETIVAS 

 
As negociações das convenções coletivas pelo TI Rio tem seguido um modelo que vem 
sendo renovado com os sindicatos laborais onde a validade dos mesmos se estende por 
dois anos, com uma negociação mais ampla sobre o reajuste de salários e 
inclusão/exclusão de benefícios num primeiro momento, reservando para o segundo 
ano de vigência do acordo uma negociação apenas sobre o percentual de ajuste 
econômico das cláusulas vigentes. Em 2016, as negociações foram restritas ao 
percentual de reajuste. 
 
Assim, não foram alteradas as condições especiais atualmente vigentes para empresas 
com até 40 empregados, dispensadas, de cumprir algumas das cláusulas acordadas para 
empresas de maior porte, desde que assinem o Termo de Adesão. É uma situação que vem 
sendo questionada nos últimos anos e que deverá voltar a mesa de negociações em 
2017. 
 
De qualquer modo, informações mais detalhadas sobre todo o processo de negociações, 
incluindo atas de assembleias e o texto completo do termo aditivo assinado estão 
disponíveis no site do TI Rio. A seguir fazemos um breve resumo das negociações 
desenvolvidas com o SINDPD-RJ (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços 
Públicos e Privados de Informática e Internet e Similares do Estado do Rio de Janeiro) e 
SINDIERJ (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas, Cursos e Treinamento de 
Informática, Lan House, Cyber Café, Manutenção e Reparação de Máquinas de 
Escritórios do Estado do Rio de Janeiro).  
 

➢ SINDPD-RJ 
 
O TI Rio deu início a negociação do Termo Aditivo à CCT 2015-2017 com o Sindpd-RJ no 
dia 2 de agosto de 2016, data em que o sindicato laboral entregou a pauta de 
reivindicações dos trabalhadores de TI. Ao todo, foram realizadas 10 mesas de 
negociação entre os sindicatos e 4 assembleias com as empresas associadas. Após 4 
meses de duras negociações, em função das condições do mercado, as partes chegaram 
em um consenso no dia 5 de dezembro quando foi assinado o Termo Aditivo. 
 
Pela segunda vez foi negociado um reajuste em 2 parcelas, sendo a primeira aplicada a 
partir de 1º de setembro de 2016, utilizando o percentual de 6% sobre os salários. O 
segundo reajuste, não retroativo em caso de eventuais desligamentos, foi acordado em 
2,6% a partir de 1º de março de 2017.  
 
Os benefícios previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, como, por exemplo, o 
Auxílio Refeição, foram reajustados em 8,57% e passaram a valer a partir do dia 1º de 
dezembro de 2016. 
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➢ SINDIERJ 
 
O TI Rio negociou junto ao Sindierj o Termo Aditivo à Convenção Coletiva 2015-2017. O 
Termo Aditivo determinou que a partir de 1º de outubro de 2016, os salários fossem 
reajustados no percentual de 6% a partir de 30 de setembro de 2016 e o índice restante 
de 2,6% a partir de 1º de abril de 2017, calculado sobre os salários praticados a partir de 
30 de setembro de 2016. 
 
Os benefícios previstos na Convenção Coletiva, como, por exemplo, o Auxílio Refeição, 
foram reajustados em 8,57%. 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 
 

➢ Atendimentos 

O TI Rio oferece assessoria jurídica especializada que esclarece dúvidas relativas à 
diversos assuntos, com destaque para a Convenção Coletiva, que é o instrumento 
coletivo específico previsto no direito do trabalho para balizar as relações com os 
trabalhadores do setor. Abrange a CLT, legislação esparsa, Portarias, Instruções 
Normativas e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Além 
disso, presta consultoria na elaboração de acordos coletivos de Participação nos Lucros 
ou Resultados (PLR), Jornada Flexível, Escala de Revezamento, Banco de Horas, Home 
Office (Trabalho a Distância), dentre outros. Também está disponível o serviço para 
impugnação de editais e licitações lesivos ao setor de TI e que venham a ser denunciados 
por uma empresa associada.  

Em 2016, os atendimentos da Assessoria Jurídica tiveram aumento significativo se 
comparado com 2015. Passaram de 2.105 atendimentos para 3.978, ou seja, um 
aumento de 88%, como mostra a tabela a seguir. 

 

Tipo de atendimentos Nº de atendimentos em 
2016 

Convenção Coletiva 1792  

Trabalhista 1056 

Acordos Coletivos e Individuais 724 

Acordos Celebrados (Coletivos e Individuais) 373 

Outros 33 

TOTAL 3978 

 

O crescimento expressivo no número de atendimentos realizados atesta a relevância do 
sindicato perante as empresas do setor, especialmente em momentos de crise onde o 
trabalho do setor jurídico se faz ainda mais necessário. 
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Os Acordos Coletivos e os Acordos Individuais merecem uma análise mais detalhada 
como veremos no tópico a seguir. 

 

➢ Acordos Coletivos e Acordos Individuais 
 

Algumas situações exigem a formalização de Acordos Coletivos ou Individuais e o TI Rio 
tem atuado intensamente para dar mais tranquilidade as empresas do setor nessas 
negociações e na complexa elaboração de minutas de acordo, o que exige uma profunda 
análise e interação durante reuniões entre o departamento jurídico do TI Rio e a 
diretoria dos sindicatos laborais. 

Conforme mencionado no item anterior, em 2016 o TI Rio esteve diretamente envolvido 
com a celebração de mais de 373 Acordos Coletivos e Individuais. O gráfico a seguir 
demonstra os principais tipos de acordos celebrados, sendo 264 de parcelamento de 
verbas rescisórias, 35 referentes a banco de horas, 20 de participação de lucros e 
resultados (PLR), 16 de coparticipação do benefício indireto, 9 de escala de 
revezamento, 8 de ponto eletrônico e 21 de outros (regras gerais, acordo individual, 
jornada flexível, jornada flexível e escala de revezamento, autorização para trabalho 
domingos e feriados, troca de feriados, passivo auxílio refeição, home office e redução 
de jornada de trabalho e salário). 
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RECURSOS HUMANOS 

 

➢ Agente de Integração Empresa-Escola (Estágios) 

O TI Rio funciona como Agente de Integração Empresa-Escola, oferecendo mais um 
serviço de qualidade às empresas filiadas, desde maio de 2010. O sindicato possui 
convênio com mais de 30 instituições de ensino e faz a intermediação da contratação 
de estagiários de quaisquer cursos, ou a renovação de termos de compromisso. O custo 
deste serviço é de apenas R$ 40,00 por estagiário, que corresponde a uma taxa 
administrativa onde  já está incluído o seguro de vida obrigatório do estudante. Em 
2016, o TI Rio promoveu a contratação de 50 estagiários, distribuído entre 12 empresas 
do setor de TI. 

 

➢ Pesquisa de Recursos Humanos do Setor de TI 

O TI Rio organiza, anualmente, a Pesquisa de Recursos Humanos do setor de TI, que tem 
o objetivo de identificar a remuneração média para diferentes cargos do setor, assim 
como orientar as empresas nas suas políticas de RH. São conduzidas reuniões coletivas 
e individuais, garantindo o sigilo e a confidencialidade de todas as informações 
coletadas. Em 2016 foram 45 companhias diretamente envolvidas com esta atividade, e 
que receberam sem nenhum custo o relatório final da pesquisa.  

Os dados da pesquisa permitem que as empresas possam gerar novas estratégias e 
assim obter resultados positivos na retenção de seus talentos. 

 

➢ Feira de Oportunidades da Universidade Estácio de Sá  

A Feira de Estágios e Empregos da Universidade Estácio de Sá (UNESA) aconteceu no dia 
26 de setembro, no Campus Arariboia, em Niterói e contou com a participação do TI Rio, 
que aproveitou a oportunidade para divulgar o sindicato para os estudantes de cursos 
da área de Tecnologia da Informação, além de sortear bolsas de 100% para os alunos 
interessados em fazer o exame de proficiência em inglês do Duolingo (Oportunidade 
oferecida pela Riosoft). 

 

➢ 8º Copa TI Rio de Futebol 

A 8º edição da Copa TI Rio teve início no dia 1º de abril e contou com a participação de 
27 times, número recorde dentre todas as edições já disputadas. Esta é uma ação que 
promove a integração das equipes fora do ambiente de trabalho, contribuindo para o 
desenvolvimento de relações humanas de mais qualidade. Os jogos aconteceram em 
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partidas eliminatórias, sempre às sextas-feiras no Clube Ginástico Desportivo Rio de 
Janeiro, localizado no bairro do Rio Comprido. 

Depois de todas as fases disputadas, chegaram a final os times das empresas Stefanini e 
Alterdata. A grande final foi decidida nos pênaltis, depois do empate em 5x5 no tempo 
regulamentar. Na disputa de pênaltis, Stefanini venceu por 5 a 4, assegurando pela 
segunda vez o título de campeã. A premiação foi feita durante o Jantar Anual do TI Rio. 

➢ Copa Rio Info de Algoritmos - CRIA 

A final da 4º edição da Copa Rio Info de Algoritmos aconteceu durante o Rio info 2016. 
A competição é organizada pelo TI Rio em parceria com a Fenainfo, e tem como objetivo 
estimular escolas do ensino médio e técnico, públicas ou privadas, a oferecer disciplina 
de ensino de algoritmos para seus alunos, contribuindo para que jovens possam ter 
contato com o universo da computação e, quem sabe, considerar uma futura carreira 
profissional nesta área. 

Realizada em duas etapas, a competição teve mais de 650 inscritos para a etapa 
classificatória, oriundos de 52 escolas de todo o Brasil. A novidade em 2016 foi o uso de 
um sistema que permitiu a correção automática dos exercícios propostos em todas as 
etapas. 

Para a etapa final foram selecionados 6 alunos, que vieram acompanhados de seus 
respectivos professores, deste modo reconhecendo não apenas o desempenho 
acadêmico destes jovens, mas também o trabalho destes mestres que estão 
contribuindo para a formação de novos talentos. O campeão da 4ª edição foi Eduardo 
Lúcio, do Instituto Federal de Alagoas, Campus Arapiraca. O 2º lugar ficou com Caio 
Borges da Costa, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus 
Ouro Preto e o 3º lugar foi para o aluno Vitor Ricoy,estudante do CEFET/MG campus 2, 
de Belo Horizonte. 

➢ Programa Menor Aprendiz 

O TI Rio organizou um encontro em seu auditório, no centro do Rio, no dia 31 de agosto 
de 2016, com o objetivo de esclarecer as dúvidas que as empresas possuem sobre o 
funcionamento do programa Menor Aprendiz. A iniciativa visou também identificar se 
as empresas filiadas ao sindicato estavam com dificuldades para cumprir a cota do 
Menor Aprendiz prevista em lei, e avaliar se seria necessário algum tipo de trabalho 
junto a representação do Ministério do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro. 
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POTENCIALIZANDO AÇÕES SOCIAIS 

 

Anualmente, graças a consciência social e solidariedade de empresas filiadas, o TI Rio 
desenvolve ações para canalizar a energia empenhada e recursos arrecadados, os 
direcionando para instituições carentes. Assim, não apenas potencializa os esforços 
destas empresas, mas também incentiva que outras se somem a uma ou mais das 
seguintes atividades: 

 

➢ Doação de alimentos 
 

Os participantes da Copa TI Rio realizam doações de cestas básicas no momento da 
inscrição para os jogos. Com a ação de 2016, subiu para 1,6 toneladas os alimentos 
doados a entidades beneficentes nos últimos oito anos. 

➢ Natal Solidário 
 

O objetivo da campanha é levar para as crianças carentes um natal mais aconchegante, 
feliz e com mais amor.  Os presentes são arrecadados ao longo dos meses de novembro 
e dezembro. Em 2016, quinto ano consecutivo em que a campanha é realizada, além 
dos brinquedos as crianças também ganharam kits escolares. 

A instituição apadrinhada pela 5ª edição da ação social foi a Creche Santo Antônio, 
entidade sem fins lucrativos localizada na Comunidade do Jacaré, em Niterói, que 
atende cerca de 50 crianças, de 2 a 5 anos de idade. 

 

➢ Campanha de coleta de lixo eletrônico  
 

Computadores, baterias e pilhas em desuso não podem ser descartados sem 
critério porque são tóxicos e trazem riscos à saúde e ao meio ambiente; a destinação 
correta do e-lixo está prevista em lei. Muita gente, contudo, ainda não sabe o que fazer 
com seus equipamentos. 

Foi pensando nisso que o TI Rio entendeu que precisava fazer a sua parte e desde  2012, 
passou a realizar anualmente uma campanha de coleta de lixo eletrônico, envolvendo 
as empresas da sua base e a sociedade de uma maneira em geral.  

Em 2016, a iniciativa foi desenvolvida em parceria com o Movimento Lixo Zero, com o 
intuito de criar uma campanha permanente de conscientização e recolhimento do lixo 
eletrônico.  
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RELAÇÕES COM O MERCADO 

 

O TI Rio também se preocupa em divulgar o impacto positivo da informática em outros 
setores da economia e da sociedade em geral, não apenas para estimular a adoção 
destas tecnologias e assim gerar oportunidades para as empresas do setor, mas também 
para construir e manter um canal de comunicação permanente com representantes do 
Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e de seus municípios. 
Através do diálogo, o TI Rio busca sensibilizar as autoridades sobre oportunidades que 
possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social, e também defender 
interesses legítimos das empresas que estão aqui estabelecidas e operando. 

Para tanto, desenvolve estudos, pesquisas e eventos ao longo de todo o ano. Em 2016, 
os destaques foram: 

 

➢ 31º Fórum TI Rio: Os novos desafios do Marco Legal da CT&I 
 

O 31º Fórum TI Rio teve como tema “Os novos desafios do Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia, Inovação” e foi realizado em parceria com a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia da Cidade do Rio de Janeiro (SECT). O evento aconteceu no dia 13 de maio 
de 2016, na Nave do Conhecimento de Triagem, zona norte do Rio. Participaram dos 
debates, o vice-presidente do TI Rio, John Forman; a presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), Helena Nader; e o secretário de C&T do município 
do Rio de Janeiro, Franklin Coelho. O Fórum foi transmitido ao vivo pela internet e 
acompanhado por alunos em outras sete Naves do Conhecimento das zonas norte e 
oeste do Rio. 

➢ 32º Fórum TI Rio: Reforma Trabalhista 

A Reforma Trabalhista foi o tema do 32º Fórum TI Rio. Participaram dos debates o 
presidente do TI Rio, Benito Paret; o diretor do TI Rio, Newton Fleury; o desembargador 
e diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT 1º Região), Evandro 
Valadão Lopes; e a professora do Departamento de Direito da PUC-Rio, Juliana Bracks. 

Apesar da polêmica que o assunto desperta, os convidados para o debate concordaram 
que a discussão pressupõe uma visão detalhada das mudanças ocorridas no ambiente 
de trabalho nas últimas décadas. “O mundo mudou, as relações de trabalho mudaram 
e há novas necessidades que precisam ser avaliadas”, afirmou o presidente do TI Rio. 
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➢ Cafés da Manhã – Candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro 

O TI Rio tem mantido uma tradição de convidar os candidatos à Prefeito ou Governador 
do Rio de Janeiro para conversar com os empresários de Informática em cafés da manhã, 
a iniciativa tem como objetivo trazer o setor de TI para o centro das discussões políticas. 
Em 2016, com eleições para prefeito, não foi diferente. Foram realizados encontros com 
os seguintes candidatos: Carmem Migueles (NOVO), Marcelo Freixo (PSOL), Carlos 
Osório (PSDB), Jandira Feghali (PCdoB) e Marcelo Crivella (PRB). Este último, eleito nas 
urnas, em segundo turno, na eleição do dia 30 de outubro de 2016. 

➢ Defesa de temas tributários e regulatórios de interesse das 
empresas de TI 
 

O TI Rio atua, firmemente, há décadas, em defesa de temas tributários, regulatórios ou 
quaisquer outros trazidos ao nosso conhecimento pelas empresas de Tecnologia da 
Informação estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro. Dentre esses temas, é pertinente 
destacar a Redução do Imposto Sobre Serviço (ISS), Lei de Informática, Sped, Sped Social, 
eSocial e Lei de Terceirização. Como forma de registro, esses temas contam com uma 
área especial no site do TI Rio, formando um acervo histórico disponível para consulta. 

 

➢ Jantar Anual das Empresas de Informática 

O tradicional Jantar Anual das Empresas de Informática organizado pelo TI Rio costuma 
abrir as comemorações de final de ano, já que tem sido realizado sempre na primeira 
segunda-feira do mês de dezembro.  Reunindo empresários, empreendedores, 
acadêmicos, jornalistas e autoridades, o Jantar Anual é um momento de descontração, 
mas também de ampliação da rede de relacionamentos de todos os presentes. Em 2016, 
a Softex foi homenageada por seu papel relevante no fortalecimento na Tecnologia da 
Informação no País, com ênfase na qualidade, disseminação de padrões e apoio à 
internacionalização das empresas nacionais de software e serviços de TI.  

 

➢ Pesquisa do Mercado de TI 
 

O estudo sobre o mercado de TI é uma iniciativa que busca trazer informações sobre o 
setor no Rio de Janeiro e no país, criando subsídios para a discussão de políticas públicas 
do interesse do setor e também para orientar as empresas em seus planejamentos de 
médio e longo prazo. Exemplos de algumas das informações disponibilizadas são a 
migração de mão de obra qualificada, a arrecadação de impostos e o nível de emprego 
e renda.  
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Vale destacar que, segundo dados apurados pelo TI Rio em 2016, existem 11.860 
empresas de informática atuando no Rio de Janeiro. 

Apesar de traçar um cenário preocupante do setor em 2016, o estudo trouxe um dado 
positivo quando compara o valor das médias salariais dos profissionais especializados 
em TI que trabalham nas empresas do setor. O Rio lidera com crescimento percentual 
de 1%; seguido por São Paulo, com 0,9%. Brasil tem 1,6%. Segundo a pesquisa, no Rio as 
atividades de alta complexidade têm concentrado a maior parte dos profissionais, sendo 
que a "consultoria em TI" é uma das que está em ascensão: 5.050 (2014) para 6.275 
(2015). 

AÇÕES DE FOMENTO 

O TI Rio tem uma preocupação permanente com a aplicação dos recursos que arrecada 
em benefício direto das empresas de informática do Rio de Janeiro. Parte importante 
disto envolve multiplicar estes recursos através da captação junto a diferentes 
parceiros. Para dar mais transparência e envolver o maior número possível de empresas, 
o TI Rio apoia ações e atividades da RioSoft, contribuindo para a constituição de 
contrapartida financeira demonstrada em projetos desenvolvidos com o Sebrae, Faperj, 
Inep, BNDES, dentre outros.  

O TI Rio acompanha de perto a alocação e uso destes recursos, fazendo parte do 
Conselho de Administração da RioSoft, juntamente com outras entidades. Uma das 
ações de maior visibilidade é o Rio Info, que engloba inclusive alguns eventos satélite. 
Em 2016, o TI Rio aportou recursos que ajudaram a viabilizar as seguintes atividades:   

➢ Rio Info 2016 

A 14ª edição do Rio Info mais uma vez confirmou a razão pela qual recebe o título de 
mais completo evento de TI e negócios do Brasil. Estudantes, pesquisadores, 
empresários, empreendedores e investidores, foram mais de 1.900 participantes 
interessados no universo da TI e que estiveram no Rio Info, entre os dias 4 e 6 de julho. 

A cerimônia de abertura do evento estava repleta de membros de entidades parceiras, 
academia e autoridades federais, estaduais e municipais, com destaque para o 
secretário da Secretaria de Política de Informática (Sepin), Maximiliano Martinhão. 

Ao todo, foram quase 200 palestras que aprofundaram sobre as principais tendências e 
tecnologias. E nas tradicionais Sessão de Negócios participaram cerca de 70 empresas, 
sendo 9 estrangeiras. O Rio Info conseguiu articular cerca de R$5 milhões em 
expectativas de negócios. 
 
Em 2016, o evento foi realizado pela primeira vez no Centro de Convenções Sulamérica 
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- Rio Comprido – RJ. 
 
 

➢ Rio Info Petrópolis 

O Rio Info Petrópolis aconteceu no dia 20 de outubro na Universidade Católica de 
Petrópolis (UCP) e contou com a participação de mais de 150 pessoas de 11 cidades do 
interior do Estado do Rio de Janeiro. Organizado pela RioSoft, TI Rio e a UCP, a primeira 
edição do evento recebeu empresários, acadêmicos, investidores e estudantes.  

A realização de um Rio Info voltado à região serrana se deve ao enorme potencial para 
o desenvolvimento científico-tecnológico e empresarial nas cidades de Petrópolis, Três 
Rios e Teresópolis, que concentram centros de pesquisas, universidades e grandes 
empresas na área industrial e de tecnologia, mas que não estava na rota dos grandes 
eventos, o que dificultava a retenção de talentos da tecnologia para atuarem na área. A 
intenção é não somente formar novos profissionais na área de TI, mas criar um ambiente 
favorável onde essa nova geração de profissionais possa investir, ao invés de completar 
sua formação nessas cidades e utilizar seus conhecimentos em outras regiões. 

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS PARA ASSOCIADOS OU 
CONFEDERADOS 

➢ Planos de Saúde 
 

As empresas contam com condições diferenciadas na contratação e pagamento junto a 
Assim Saúde, operadora de saúde que possui a maior rede própria de hospitais e centros 
médicos da América Latina, e Unimed, uma das principais empresas de convênio médico 
do País. 

 

➢ Ticket Alimentação/Refeição 
 

As empresas têm vantagens na emissão dos cartões Refeição e Alimentação junto à 
empresa Sodexo, além de isenção de taxas e outras condições diferenciadas.  

 

 

 

mailto:diretoria@ti.rio
http://ti.rio/
https://www.ti.rio/info/28424/sodexo/22
https://www.ti.rio/info/28424/sodexo/22
https://www.ti.rio/info/28424/sodexo/22


 

 

Rua Buenos Aires, 68/32° andar 
diretoria@ti.rio 

TI.Rio 

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS IRRESTRITOS 
 

➢ Certificados, Certidões e Comprovantes de Vínculos 
 

O TI Rio desenvolve, todos os anos, trabalhos que incentivam o crescimento do setor de 
Tecnologia da Informação no Rio de Janeiro. O sindicato, que tem competência para a 
emissão de certificados, de acordo com a Lei 8.666, art. 30, de 21/06/1993, emitiu, em 
2016, 662 certificados, certidões e comprovantes de vínculos para 368 empresas do 
setor, distribuídos da seguinte forma:  

• 489 certidões trabalhistas 

• 72 de propriedade de software (exclusividade) 

• 51 comprovantes de vínculo para universidades 

• 35 de regularidade da empresa 

• 8 comprovantes de vínculos para cursos de idiomas 

• 7 outros (distribuição comercial exclusiva/ não exclusiva, capacidade técnica e 
comprovante de vínculo para farmácia) 

Essa documentação é válida em todo território nacional. 

 

➢ Reserva de Espaços TI Rio 
 

No ano de 2016, o TI Rio reservou 27 vezes as suas instalações (auditório, office e/ou 
laboratório) para as empresas filiadas.  

Localizados na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Buenos Aires, os espaços são 
preparados para eventos como palestras em auditório, cursos e treinamentos no 
laboratório e reuniões e atendimento de pequenas equipes no ambiente do Office TI 
Rio. 

Todos os ambientes disponíveis oferecem infraestrutura necessária para que os usuários 
desenvolvam seus trabalhos sem nenhuma preocupação. Há serviço de internet banda 
larga via wi-fi, telefone, água gelada e café. 

 

➢ Convênios Educacionais 

O TI Rio, através de parcerias, disponibiliza descontos e vantagens em diversos âmbitos, 
como por exemplo, na educação. Na área de cursos de idiomas o TI Rio, na cidade do 
Rio, conta com as parcerias do Brasas, CCAA, La academia, Plan Idiomas Direcionados, 
Yes, Yspanus e Wizard. Na região Serrana o TI Rio é parceiro do Brasas Petrópolis Nova 
Friburgo e Itaipava, CCAA Petrópolis, CCAA Nova Friburgo, CNA Teresópolis, Hamlet – 

mailto:diretoria@ti.rio
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Curso de Idiomas, Wizard Petrópolis e Wizard Itaipava. Com relação a cursos na área de 
informática as parcerias, na cidade do Rio, são com a Escola Linux, Eschola.com, iLearn, 
Informaker, Tema Informática. Já na Região Serrana as parceiras são Hamlet – Curso de 
Informática e Instituto Educacional Progresso. 

As parceiras para ensino fundamental e médio são Centro Educacional da Lagoa, Colégio 
Aplicação Dr. Paulo Gissoni, Colégio Castelo Branco, Colégio Batista, Colégio de 
Aplicação Emmanuel Leontsinis – CAEL, Colégio Dom Hélder, Colégio Graham Bell, 
Colégio Hélio Alonso, Colégio Magali, Colégio Realengo, Colégio Santa Mônica Lemos de 
Castro e Simonsen Faculdades e Colégios. Para o ensino superior, na cidade do Rio, as 
parcerias são Centro Universitário Celso Lisboa, MBTI-DEL Escola Politécnica da UFRJ, 
Faculdades Integradas Campo-Grandenses - FEUC, Faculdades Integradas Hélio Alonso - 
Facha, Faculdade São José, Faculdade Unyleya e wPós, Multiplus Cursos e Concursos, 
UniCarioca Centro Universitário, Universidade Castelo Branco – UCB, Universidade 
Salgado de Oliveira - Universo, Universidade Veiga de Almeida  - UVA. Na Região Serrana 
as parceiras são Faculdade Arthur Sá Earp Neto - Fase e Universidade Estácio de Sá.  

➢ Outros Convênios 
 

Em 2016, mantivemos a prestação de serviços como uma das principais iniciativas das 
ações do Sindicato. Renovamos antigos convênios e novos foram firmados, em diversas 
áreas, com destaque para:  

Academia Body Line, Academia City Gym, Academia Body Club, Academia Winner, Chefs 
Club, Botelho & Botelho Advogados, Daniel Advogados, Mitchell & Pereira da Costa 
Advogados Associados, Nunes Amaral Advogados,  Mediare, Thompson Adm. Corretora 
de Seguros, Porto Seguro, Drogaria das Nações, Homeopatia Átomo, Lidiane Ramires 
Design de Sobrancelhas e Pigmentação, Manipulação Express, Maria Pitanga Esmalteria 
e Sicoob. 

 

COMUNICAÇÃO E MARKETING 

 

Não basta apenas realizar ações em benefício das empresas de informática do Rio de 
Janeiro. É preciso também comunicar o que está sendo feito para que o maior número 
de empresas possa tomar conhecimento destas ações e delas tirar proveito.  

Ainda é grande o número de empresas que delegam aos seus contadores o pagamento 
de suas contribuições para o TI Rio, sem se dar conta de que o retorno que pode obter 
destas contribuições é em geral muito maior do que seu valor financeiro. 

Assim, o TI Rio busca manter canais de comunicação permanentemente abertos para se 

mailto:diretoria@ti.rio
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relacionar com as empresas e com a sociedade em geral. A internet se torna cada vez 
mais importante e é utilizada para esclarecer, tirar dúvidas, manter informado, mostrar 
tendências em TI, trazer novidades através de especialistas que estão no mercado e 
fazer uma prestação de contas com as empresas que representamos.  

Mais recentemente iniciou-se um trabalho com as redes sociais, incluindo um canal de 
vídeos batizado de TIRioTV. Em 2016 destacamos: 

➢ Acessos ao Site 
 

A cada ano que passa, o TI Rio se destaca ainda mais como um produtor e propagador 
de conteúdo de TI, trazendo sempre novidades do setor e o posicionamento da empresa 
para assuntos pertinentes. Em 2016, alcançamos a marca de 272.679 acessos em nosso 
site. Só no mês de novembro alcançamos a marca recorde, na história do site, de 40.047 
acessos. Esse resultado mostra a relevância do TI Rio, junto ao setor de Tecnologia da 
Informação. 

 

➢ TIRioTV 
 

O TIRioTV, canal do TI Rio no Youtube, nasceu em 2014 da necessidade de aumentar as 
formas de interação não apenas com profissionais da Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), mas também com a sociedade em geral. Entendemos que, no século 
21, a utilização de conteúdos em vídeo é uma necessidade básica. 

Com o objetivo de aprimorar ainda mais o nosso trabalho, em 2016 o TIRioTV foi 
totalmente reformulado, passando a contar com novas quatro playlists, sendo elas: o 
Giro TI de Notícias, TI do Rio, FicaADica e Papo Informal.  
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O TIRioTV é um canal que oferece conteúdo diferenciado e de qualidade, onde 
empresários, executivos, gestores, profissionais e qualquer pessoa que se relaciona com 
as TICs vão encontrar conteúdo relevante de cunho informativo e educacional, incluindo 
debates, conversas e entrevistas com especialistas, autoridades e empreendedores. 

 

➢ Redes Sociais 
 

O TI Rio vem investindo na divulgação de suas atividades através das redes sociais 
Facebook e LinkedIn.  É feita a divulgação de matérias exclusivas para esses canais, que 
apesar de um número ainda relativamente pequeno no número de seguidores, temos 
observado um crescimento orgânico constante.   

 

➢ Apoio a Eventos de Terceiros 
 

O TI Rio busca se fazer presente em eventos realizados por terceiros considerando pelo 
menos uma dentre as seguintes alternativas: a) conseguir condições especiais para 
participação de representantes das empresas associadas; b) Retribuir o apoio recebido 
nos eventos organizados pelo próprio TI Rio;  c) Expor suas ações para o público em geral 
e manter contato com as empresas do mercado e com futuros empresários. Em 2016, 
destacamos os seguintes eventos que foram apoiados:  

• Fórum RNP - 08 a 10 de novembro, em Brasília 

• Gnugraf - 03 de setembro, no Rio de Janeiro 

• Rio Wireless - 13 e 14 de setembro, no Rio de Janeiro 

• SHIALC - Simpósio de História da Informática na América Latina e no 
Caribe - 10 e 14 de outubro, em Valparaíso – Chile 

• XI Semana do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da UERJ - 
17 e 20 de outubro, no Rio de Janeiro 

DIRETORIA 

● Benito Leopoldo Diaz Paret - Presidente 
● John Forman - Vice-Presidente 
● Luiz Carlos Sá Carvalho - Diretor Financeiro 
● Alberto Blois - Secretário Geral 
● Custodio Barbosa – Diretor 
● Henrique Faulhaber Barbosa - Diretor 
● Kauê Linden – Diretor 
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● Ladmir Carvalho – Diretor 
● Luiz Bursztyn – Diretor 
● Newton Meyer Fleury – Diretor 
● Pablo Braga Gonçalves - Diretor  

 
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal 

● Luis Paulo Severo d-Oliveira 
Conselheiro Titular do Conselho Fiscal 

● Giosafatte Gazzaneo 
Conselheira Titular do Conselho Fiscal 

● Marília Rosa Millan 
Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal 

● Paulo Golzman 
 

Coordenadora Executiva 
● Martha Goretti Affonso 

 
Advogada do TI Rio 

● Luiza Paula Gomes 
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