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Vislumbrando um grande futuro

Com a sensação de que, cada vez mais, a crise econômica que afetou o 
país parece ter ficado para trás, o setor de Tecnologia no Espírito Santo 
teve em 2018 a certeza de que são novos tempos. Um ano de reflexão, de 
planejamento, e de muita preparação para a bonança após a tempestade. 
Essas empresas contaram mais uma vez com o Sindinfo, que esteve sem-
pre presente, criando conteúdo, disponibilizando conhecimento e desafian-
do o setor como um todo a avançar. Relembre agora como esse ano ficou 
marcado para os que vivem e respiram inovação em terras capixabas. 
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das empresas que faturam 
anualmente até R$ 720 mil e 
aquelas que faturam até R$ 1,8 
milhões. Quando perguntadas a 
respeito da formação dada pelas 
entidades de ensino superior do 
Estado, 58,93 % das empresas 
que responderam 44 empresas 
considerou que é inadequa-
da, resultado em profissionais 
aquém do que o mercado espe-
ra. Em comparação a mesma 
questão abordada no ano pas-
sado, houve uma queda, de 44 
para 33 associadas, sendo um 
indicador que a percepção da 
formação melhorou. E quando 
questionadas sobre temas que 
gostariam de ver em workshops 
promovidos no Estado pelo Sin-
dinfo, as empresas colocaram 
a Internet das Coisas (IoT), em 
primeiro lugar (8,3%), seguido 
de perto por Segurança da In-
formação e Segurança Aplicada 
a Sistemas, empatadas com 
7,22% das opiniões. 

Com o objetivo de saber as necessidades do setor de 
TI, com o que as empresas esperam em relação a atu-
ação do Sindinfo, serviços oferecidos, e realização de 
eventos e feiras, foi realizada entre 2 e 21 de janeiro 
a Pesquisa do sindicato. O levantamento foi respondi-
do por 56 empresas associadas ao Sindinfo e serve 
como bússola para as ações da entidade durante o ano. 
A Pesquisa usa o Sistema de Pesquisa e Análise de 
Dados (Sipos) traz informações como número de em-
presas; faturamento investimentos feitos em inovação, 
produtos e serviços; infraestrutura utilizada; níveis de 
gestão no planejamento, financeiro, fiscal e qualidade; 
necessidade de financiamentos; sugestões para melho-
rias do segmento, classificação referentes ao licencia-
mento, representação e desenvolvimento de softwares 
e hardwares; classificação quanto ao local e área de 
aplicação dos softwares e hardwares; parcerias; co-
municação; oportunidades geradas; e muito mais. “As 
empresas capixabas estão cada vez mais investimento 
em desenvolvimento e licenciamento de software como 
produto, propiciando uma receita recorrente, diminuin-
do a dependência de desenvolvimento de sistemas por 
demanda”, explicou Domingos Sávio de Almeida Pinto, 
diretor da Polaris Informática, empresa responsável 
por desenvolver a Pesquisa.

Segundo a edição 2018 do estudo, 53,57 % das em-
presas de TI analisadas possuem até 9 funcionários. Já 
em relação ao faturamento anual, assim como aconte-
ceu em 2017, ficou registrado um empate (12 empre-
sas de cada lado, totalizando 21,43%) entre o grupo 

Empresas de TI 
respondem Pesquisa 
do Sindinfo

JANEIRO



Reunião de Planejamento 
Estratégico definem ações 
para o ano 

Como de praxe, após a realização 
da sua Pesquisa, o Sindinfo reuniu 
diretores e executivo, além de re-
presentantes do Sebrae e da Fe-
deração das Indústrias do Estado 
do Espírito Santo (Findes), para o 
Planejamento Estratégico. A reu-
nião, que aconteceu em janeiro no 
Edifício Findes, em Vitória, alinhou 
as informações apuradas pela Pes-
quisa para definir o curso das ati-
vidades ao longo dos meses. “As 
associadas nos dão o seu feedback 
a respeito dos serviços do Sistema 
Findes; a formação e qualificação 
de pessoal; feiras e missões em-
presariais; eventos realizados pelo 
Sindinfo, mercado de TI; pesquisa 
de clima; atuação do Sindinfo, e 
serviços do Sebrae; e o que mais 
esperam. E em cima disso, nos 
norteamos”, explicou o presidente 
do Sindinfo, Luciano Raizer.   

O presidente do sindicato cita a 
importância de possuir dados tão 
atuais das empresas, suas carac-
terísticas estruturais e econômi-
cas. “Sabendo o alcance e o número 
de empresas, empregos gerados, 

faturamento, classificação quanto ao licenciamento, re-
presentação e desenvolvimento de softwares e hardwa-
res, além do que almejam e gostariam de encontrar em 
termos de qualificação e conhecimento, o Planejamento 
do sindicato pode ser feito de forma ainda mais asser-
tiva. Isso é constatado com o sucesso de nossas ações 
durante todo o ano. É uma estratégia que vem dando 
muito certo”, disse. 
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Em março o Sindinfo fir-
mou com o Serviço de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas do Estado 
do Espírito Santo (Se-
brae-ES) um importan-
te convênio que prevê a 
capacitação em temas 
fundamentais para a me-
lhoria da gestão das em-
presas do setor de tec-
nologia da Informação, 
através de cursos em 
diversas áreas.

De acordo com o dire-
tor do Sindinfo, Daniel 
Arrais, a parceria com o 
Sebrae facilitou o aces-
so das MPEs da área 
de TI a conteúdo inédi-
to no Espírito Santo.  
“A nossa preocupação 
foi trazer profissionais 
de fora do Estado, com 

alta relevância, conhecimento e experiência em matérias que 
foram selecionadas pelos próprios empresários do setor. En-
tendemos que dessa forma, com a participação do Sebrae, há 
uma aderência maior pela questão do subsídio, além de uma 
maior divulgação do que conseguimos apurar a respeito das 
necessidades das empresas. 

Segundo Arrais, foram identificados três pontos principais que 
as empresas da área de tecnologia precisam investir para ga-
nhar mercado e crescer: melhor gestão de resultados; melhor 
comercialização dos seus produtos; e finalmente, um melhor 
atendimento aos clientes. “O primeiro ponto, conseguimos 
trabalhar, através do Sebrae e juntamente com o Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL-ES) e o Sistema Findes, com As certificações 
ISO tanto na área de Qualidade quanto na Desenvolvimento de 
Sistemas.   Já na parte comercial, realizamos em 2018 dois 
treinamentos na área de vendas, sendo um com foco na co-
mercialização do produto e o outro voltado para marketing di-
gital. Já no terceiro ponto, atendimento, entendemos que um 
dos gargalos atuais é a parte de suporte. Então realizamos 
um treinamento focado nisso, para que as empresas possam 
se organizar melhor. Ainda falta atacarmos um outro ponto 
sensível no setor, que é implantação dos sistemas comerciali-
zados. Em 2019, pretendemos realizar trabalhos nesse sen-
tido”, explicou.

Convênio com o Sebrae resulta 
em cursos para empresas

MARÇO



05

Vinho com TI 
aborda Indústria 
4.0 

A edição 2018 do Vinho com TI chamou a atenção para 
a chamada Quarta Revolução Industrial e as suas so-
luções para processos de produção cada vez mais efi-
cientes, autônomos e customizáveis no Espírito San-
to. Também conhecida como a Indústria 4.0, o tema 
marcou o evento, realizado no dia 27 de março, no 
Salão da Indústria, no Edifício Findes, em Vitória. Reu-
nindo 49 pessoas, de 38 empresas da área de TI, o 
Vinho com TI contou com uma mesa redonda, formada 
pelo presidente do sindicato, Luciano Raizer Moura; 
o diretor de Inovação, Tecnologia e Produtividade do 
Senai e Sesi-ES, Mateus Simões Freitas; e o gerente 
executivo de Inovação e Tecnologia do Departamento 
Nacional do Senai, Maurício Prim.

Para Raizer, debater a Indústria 4.0 é fundamental 
não apenas para os profissionais de tecnologia, mas 
para todos. “É um tema que está transformando o 
mundo. Tenho a honra de desenvolver o meu pós-dou-
torado sobre esse assunto no Instituto Fraunhofer, 
na Alemanha, e estou aprendendo com eles muito a 
respeito de Indústria 4.0.  É algo que representa a 
transformação digital das fábricas, a criação da ‘fábri-

ca inteligente’, capaz de interagir com 
a cadeia de suprimentos e com os 
clientes de maneira autônoma.  Então 
o Vinho com TI foi um momento muito 
agradável de troca de informações com 
os nossos associados”, frisou ele.

Já para Mateus, a escolha do tema e 
a forma com que foi abordado serviu 
para posicionar o público sobre o que 
esperar das principais inovações tec-
nológicas dos campos de automação, 
controle e tecnologia da informação. 
“A temática foi excepcional, sobretudo 
para um sindicato que tem como ali-
cerce inovação e tecnologia. E não é 
possível falar em tecnologia sem ci-
tar a Quarta Revolução Industrial, nas 
mudanças de paradigma nos próximos 
anos. E a lógica criada na mesa redon-
da foi muito feliz: Luciano trouxe para 
o debate uma visão de mundo do tema, 
especialmente Alemanha; o Marcelo fa-
lou sobre a questão do ponto de vista 
brasileiro do potencial dessa nova In-
dústria; e eu abordei a partir de um 
olhar local, do Espírito Santo, a res-
peito sobre como a sociedade capi-
xaba pode estar inserida nesse novo 
momento, além de citar a atuação do 
Senai como facilitador nesse acesso.  
Meus parabéns ao Sindinfo”, disse. 
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Grande vitrine do setor de automação na América Latina, a Autocom 2018 reu-
niu no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 3 e 5 de abril, as maiores 
representantes de automação, entre fabricantes de hardware, software houses, 
suprimentos e canais de distribuição. Como não poderia deixar de ser, e mais uma 
vez, a feira contou com uma missão capixaba do Sindinfo e Sebrae, que levou as 
empresas associadas A.R. Gonçalves; AOB Software Informática, Arco Informá-
tica; Brajan Sistemas; Conesoft do Brasil; Databelli Automação Comercial; DCA 
Sistemas e Serviços; Ebase Sistemas; Equipenet Sistemas; Globalsys Soluções 
Empresariais; H.M Informática; Idera Tecnologia e Conectividade; IT Master Tec-
nologia;  MR Consultoria e Sistemas; Telemasters Ferreira Coelho; Tempro Sof-
tware; Teralab Serviços de Dados; e V. M. Vieira Sistemas, além de outras três 
não associadas. 

Para Daladyer Borges Morandi, diretor da Arco Informática, os empresários re-
tomaram do evento com ótimas lembranças, que podem ser muito úteis mais 
tarde. “Os grandes destaques da Autocom foi grande quantidade de empresas 
da área de tecnologia participando do evento, e os lançamentos em termos de 
software e no mercado de web. Foram soluções bem inovadoras e eficazes, e 
que com certeza marcaram a Autocom de 2018. A realização de missões como 
essas, estreitando laços e levando empresas do setor para grandes eventos é 
fundamental. É algo que amplia os nossos conhecimentos, nos dá a oportunidade 
de fechar parcerias, realizar negócios, aprender coisas novas e trazer para nos-
sas empresas, fortalecendo o mercado do Espírito Santo e do Brasil”, explicou. 

Autocom recebe 18 
associadas ao Sindinfo 

ABRIL



Curso de Análise de 
Pontos de Função 
acontece em Vitória
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Com a premissa de ensinar todo o processo de medição e contagem de 
pontos de função definido pelo Grupo Internacional de Usuários de Pontos 
de Função (IFPUG), aconteceu em Vitória, entre 10 e 13 de abril, o curso 
de Análise de Pontos de Função (APF). Realizada no Edifício Findes pelo Sin-
dinfo em parceria com o Sebrae-ES, o curso contou com 10 participantes, 
de 8 empresas de TI do Espírito Santo. O instrutor João Paulo de Angeli 
falou de temas como dados compartilhados, identificação da fronteira da 
aplicação, medição das funções tipo dado e tipo transação, atividades de 
conversão, estudo de caso, estimativas de tamanho funcional e de esforço. 
Para o diretor da Polaris Informática, Domingos Sávio de Almeida Pinto, o 
curso atendeu bem as expectativas da turma. “Eu já tinha algum conheci-
mento do assunto, mas o instrutor estimulou o debate e a aplicação prá-
tica da APF nos nossos processos. O curso apresentou uma importante 
ferramenta para a medição funcional de software, possibilitando que as em-
presas pudessem quantificar e avaliar seus softwares sob uma nova ótica 
de medição e remuneração”, destacou ele.



Sindicato apoia Startup Weekend 
Três dias de boas ideias, troca de experiências, reuniões, criação de modelos de negócios 
e desenvolvimento de protótipos. Assim foi a edição 2018 do Startup Weekend, que movi-
mentou Vitória entre os dias 6 e 8 de abril.  Considerado o grande momento de startups do 
mundo, o Startup Weekend conta com o apoio do Sindinfo, entre várias outras entidades, 
empresas e órgãos importantes ligados à tecnologia e desenvolvimento. A ação reúne empre-
endedores, designers, programadores e entusiastas, todos trabalhando em oficinas e men-
torias. Mais de 13 mil empresas já foram criadas a partir das boas soluções idealizadas em 
edições do evento, que hoje já alcançou mais de 100 países. No primeiro dia, os participantes 
compartilharam sugestões e fortaleceram as suas equipes. Já durante o resto do evento, os 
times trabalham para encontrar um modelo de negócios e criar um produto viável, utilizando 
metodologias e ferramentas como Business Model Generation, Desenvolvimento de Clientes e 
o Lean Startup. “O Startup Weekend é um importante evento, reconhecido no mundo inteiro. 
É muito importante dar aos jovens o conhecimento e as ferramentas para a criação de novas 
soluções e aprimoramento de ideias. O Sindinfo, claro, sempre estará ao lado de propostas 
assim, que elevam a tecnologia no nosso Estado e encontram muitos talentos para as em-
presas locais”, falou o presidente do Sindinfo, Luciano Raizer Moura.
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Intensive Developer 
passa pelo Espírito Santo

Um evento inovador, que percorreu o Brasil com 
foco na prática das melhores técnicas para cons-
trução e desenvolvimento de projetos de software 
em Delphi. Esse foi o Intensive Developer, algo ide-
alizado com uma programação que não contemplou 
palestras e sim um intensivo prático, indo desde a 
análise, coleta dos requisitos e metodologias ágeis 
na construção de aplicações mobile, desktop e web 
com arquitetura de camadas e persistência em nu-
vem. Em Vitória, o evento aconteceu em 16 de ju-
nho no Senai e teve o apoio do Sindinfo, Sistema 
Findes e Sebrae. O Intensive Developer alia em um 
mesmo treinamento estratégias de organização de 
equipes e implementações de métodos ágeis com o 
desenvolvimento de aplicações com as mais moder-
nas técnicas de programação. Para Franco de Barbi 
Cazelli, da Innet Soluções, o Intensive Developer dá 
as empresas locais a capacidade de competir com o 
Brasil e o mundo. “Hoje, mais do que nunca, preci-
samos buscar conhecimento constante pois nessa 
competição nossos concorrentes não estão para-

dos. O conteúdo técnico é tão impor-
tante quanto o conteúdo empreende-
dor e o Intensive Developer trouxe os 
dois, mostrando em uma ferramenta 
usada por muitas empresas, formas 
mais fáceis e novas de produzir pro-
dutos de qualidade, dando uma visão 
de possíveis novos mercados e a evo-
lução que temos com a ferramenta 
Delphi”, disse.

JUNHO
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Curso Gerenciamento Ágil de Projetos
Ciente das necessidades do 
setor e de suas associadas, 
o Sindinfo e o Sebrae pro-
moveram, entre os dias 15 
e 16 e 29 e 30 de junho o 
curso “Gerenciamento Ágil 
de Projetos”. O curso, que 
teve Ludmila Monjardim Ca-
sagrande como facilitadora, 
contou 11 representantes 
de 7 empresas, que pude-
ram conferir as práticas e 
modelos de desenvolvimento 
e de gestão ágeis, com ên-
fase no framework Scrum, 
que é o modelo ágil predo-
minante no mercado nacio-
nal e internacional. O cur-
so também mostrou como 
deve ser a avaliação crítica 

de práticas antigas e contemporâneas de gestão de projetos.  
Segundo Luciano da Costa Silva, da Wage Informática, o cur-
so foi extremamente objetivo, com a instrutora passando as 
informações de maneira clara e eficaz. “A grande bagagem de 
conhecimento na área de administração de projetos de siste-
mas através do uso do Scrum, foi realmente o diferencial do 
curso, pois não ficam dúvidas na exposição e na dinâmica ado-
tado pela instrutora. Diria que para as empresas de desenvol-
vimento, o curso sem dúvidas é uma grande aquisição”, disse 
ele. Para Silva, mais do que nunca a administração do tempo e 
dos recursos (mão de obra) são fundamentais para empresas 
de desenvolvimento. “Sem uma abordagem ágil de administra-
ção dos projetos como a metodologia Scrum, a empresa fica 
simplesmente no ‘ar’, um tiro no escuro, e não se tem uma 
ideia de onde está e nem para onde está indo o projeto. A abor-
dagem Scrum muda tudo isso, com os papéis de PO (Product 
Owner), Scrum Master e da equipe Dev (de desenvolvimento) 
bem definidos, e pondo em prática as ações e aplicação das 
regras e métodos abordados no curso, fica muito mais fácil e 
possível visualizar os resultados”, frisou.
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Presente nos grandes eventos realizados no Espírito 
Santo e fora dele, o setor de TI apresentou novi-
dades no estande da Infoshow, que se destacou na 
MecShow, feira do setor metalomecânico do Estado. 
A feira, que movimentou cerca de 13 mil pessoas em 
sua 11ª edição, aconteceu entre 7 e 9 de agosto, 
no Carapina Centro de Eventos. Pela sétima vez no 
evento, o Infoshow abriu espaço para as empresas 
Athenas Software, DBM Sistema, Exitum Consulto-
ria, Lynx Engenharia Sistemas de Controle, SPG Ino-
vação em Tecnologia da Informação e White Serviços 
de Informática e Acabamentos em Geral.  

E mais uma vez, a participação no espaço criado pelo 
Sindinfo e o Sebrae-ES com a apoio da Findes foi 
celebrado pelas empresas associadas. É o caso da 
Lynx, que apresentou no evento o seu Leman Pro 
software que permite maior controle na gestão e be-
nefícios como redução de falhas e de custos, horas 
extras e outros. “Estivemos em 2017 na MecShow 
e percebemos o grande potencial de negócios na fei-
ra. Então, já em 2018 participamos pela primeira vez 
dentro do estande da Infoshow. Foi uma experiência 
maravilhosa, pretendemos participar novamente no 
próximo ano. No atual momento do país, creio que é 
muito importante tornar possível que as empresas 
de diferentes setores possam se conectar. Além de 

ganhar clientes, o networking criado 
com empresas parceiras é fundamen-
tal. Em 2018, trouxemos para o es-
tande o Leman Pro, que gerencia os 
custos da manutenção de equipamen-
tos e ativos em geral. A ferramenta 
foi muito bem recebida e estamos re-
almente satisfeitos”, disse Mariana 
Zanoni Aguiar dos Santos Neves, di-
retora da empresa. 

O presidente do Sindinfo, Luciano Rai-
zer Moura falou da parceria que se-
gue dando muitos frutos tanto para 
empresas de TI quanto para o merca-
do metalmecânico. “Somos parceiros 
tradicionais da MecShow e procura-
mos sempre estar bem localizados. 
Quem entra na feira de cara já encon-
tra as principais novidades de tecno-
logia. Temos o maior estande e a cada 
ano a procura de soluções aumenta. 
Como não poderia deixar de ser, as 
empresas do setor metalomecânico 
dé muito ávido por ferramentas que 
ampliam a produção, controlam gas-
tos e trazem para eficácia para os 
seus negócios. E a Infoshow faz essa 
ponte entre quem procura e quem 
oferece”, disse. 

AGOSTO

7ª Infoshow acontece 
em feira metalmecânica
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Criado com o objetivo gerar novas oportunidades de negócios no mercado internacional 
para as empresas brasileiras, o Projeto Brasil IT+ foi apresentado para os capixabas no 
dia 12 de setembro, em encontro realizado no Edifício Findes, em Vitória. O evento foi 
uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Desen-
volvimento (Sedes), da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fa-
pes), do Sindinfo, do Sebrae-ES, da Associação para Promoção da Excelência do Software 
Brasileiro (Softex) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex - Brasil). 21 empresas da área de tecnologia estiveram presentes, sendo 16 as-
sociadas ao Sindinfo.  O Palestrante convidado foi Guilherme Amorim, que abordou temas 
voltados para o Projeto de promoção de exportação do setor de software e serviços de TI. 
Além da apresentação do Brasil IT+, matriz de segmentação, posicionamento no mercado 
internacional e proposta de parceria entre a iniciativa e os articulares no Estado. 

SETEMBRO

Projeto Brasil IT+ ganha 
evento na Findes
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Evento mais aguardado do setor varejista 
do Espírito Santo, a 32ª Super Feira Acaps 
Pan Show reuniu milhares de pessoas en-
tre 18 e 20 de setembro, no Carapina Cen-
tro de Eventos. Com um público de mais de 
20 mil pessoas, o evento, que é realizado 
pela Associação Capixaba de Supermerca-
dos (Acaps), em parceria com o Sindicato 
das Indústrias de Panificação e Confeita-
ria do Estado do Espírito Santo (Sindipães) 
atrai também a atenção de setores como é 

o caso das empresas de TI. Marcaram presença 
na edição de 2018 a Databelli Desenvolvimento 
de Sistemas; DBM Sistemas; Equipenet Siste-
mas; e Vipphone Comercio de Equipamentos de 
Telecomunicações. “O setor supermercadista é 
muito importante no Espírito Santo, gera mui-
tos empregos e negócios. O Sindinfo e suas as-
sociadas, além do Sebrae, apoiam e oferecem 
inúmeros serviços para supermercados e pa-
darias, que vão de sistemas ERP e automação 
comercial a softwares de gestão, passando por 
controle de atendimento e estoque, só para ci-
tar alguns”. Explicou o presidente do Sindinfo, 
Luciano Raizer Moura. Além de conferir as novi-
dades em produtos e serviços, o público sempre 
encontra na Feira da Acaps oficinas, workshops 
e palestras técnicas e motivacionais. 

Super Acaps 
Pan Show recebe 
mercado de TI
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Transformação digital e o papel da 
internet marcam a Rio Info 2018
Todas os desdobramentos da transformação digital foram tratados na 16ª edição da 
maior feira de TI do país, a Rio Info 2018. Reunindo gestores, empreendedores, repre-
sentantes, profissionais e estudantes da área de tecnologia o evento aconteceu nos 
dias 24 e 25 de setembro, no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro. 
Foram dois dias de seminários abrangendo diversos temas relacionados à TI. Um gru-
po de 16 empresas do Espírito Santo, das quais 10 associadas ao Sindinfo, esteve 
presente e conferiu as palestras e lançamentos característicos da feira. A missão do 
sindicato com apoio do Sebrae, teve representantes da A.R Gonçalves, Arco Informá-
tica, BL Tecnologia em Informática, Databelli Automação Comercial, Ebase Sistemas, 
H.M. Informática, Idera Tecnologia e Conectividade, Seek Informática, Telemasters 
Serviços em Teleinformática e Conectiva Sistemas. Segundo Vantuil Mataveli Vieira, 
diretor da Conectiva, o evento surpreendeu o público e abordou assuntos que devem 
servir de reflexão nos próximos anos. “Tivemos várias palestras, voltadas para diver-
sos setores. Uma que chamou a minha atenção foi a direcionada para as startups, 
que sabemos ser um mercado em ascensão. Também destaco uma palestra sobre as 
aceleradoras, Além, claro, da que abordou a questão da Inteligência Artificial e sua 
aplicação em tributação”, lembrou.

Para Vieira, a feira e a própria missão foram muito úteis aos empresários capixabas. 
“O evento foi muito bem organizado, desde a entrada, quando recebemos o material 
de apoio. Tivemos ainda uma área de conveniência, para conversar e trocar experiên-
cias com os colegas, enfim, tudo muito bom. Acho que a missão que nos levou até lá 
é uma iniciativa de sucesso. Para o empresário fazer essa viagem sozinho, seria mais 
complicado, em questão de estrutura e custos. Sabemos que existem muitas empre-
sas de TI com interesse nesse tipo de missão, já que ela significa ter contato com 
outros mercados e fazer contatos que mais tarde podem resultar em bons negócios. 
É algo que conta muito pontos para o Sindinfo e o Sebrae/ES. Esperamos que essas 
ações não apenas continuem, mas sejam ampliadas”, disse ele. 
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Mais crédito e menos 
tributos são assuntos 
do Café com TI 
Ser empresa – sobretudo pequena – no Bra-
sil demanda habilidades para vencer diversos 
gargalos. E dois que estão no topo da lista 
feita por empresários são a alta carga tri-
butária e a dificuldade para obter recursos 
para o desenvolvimento dos negócios. Aten-
to a isso, o Sindinfo realizou no dia 26 de 
setembro, no Edifício Findes, em Vitória, a 
10ª edição do Café com TI.  O evento marcou 
uma ação do Sindicato com o Bandes, que 
resultará em mais crédito e menos burocra-
cia. Coube ao gerente de relacionamento do 
Bandes, Ezequiel Rodrigues, explicar como 
a iniciativa funciona. Além disso, o Café com 
Ti teve também a palestra “Você cresceu e 
precisa sair do Simples Nacional. E agora?” 
com o advogado e especialista em Direito Tri-
butário Rogério David Carneiro. Sempre com 
apoio do Sebrae e da Findes, o Café com TI 
recebeu participantes de 21 empresas de TI 
do Estado. 

Para o diretor do Sindinfo, Daniel Arrais, 
o evento foi extremamente produtivo, com 
temas que podem significar a permanên-
cia e o desenvolvimento de uma empresa 
no mercado. “Muitos gostariam de saber 
se as micro e pequenas empresas devem, 
quando alcançam um determinado patamar 
de faturamento, permanecer no Simples ou 

se é melhor passar para o Lucro Presumido 
ou Lucro Real. Foram apresentados vários 
exemplos e diversos cenários, tirando assim 
todas as dúvidas dos empresários presen-
tes. Sabemos que muitas empresas de pe-
queno porte estão com uma carga de im-
postos muito grande, na casa dos 19% em 
cima do faturamento, sendo que, ao colocar 
essas mesmas empresas no Lucro Real, os 
impostos ficam na faixa dos 11%. Então, o 
assunto é fundamental para as MPE”, falou. 

Ele destacou ainda a importância da apre-
sentação de projeto realizado pelo Sindinfo 
em parceria com o Bandes, que prevê uma li-
nha de crédito para empresas de tecnologia 
associadas ao sindicato. “Essa categoria de 
empréstimo tem uma taxa de juros de 7% 
ao ano, em valores de até R$ 200 mil, tudo 
feito com mais agilidade e menos burocracia 
que em outras linhas. Entre 30 e 45 dias a 
empresa recebe os recursos. Por fim, mas 
não menos importante, foi apresentada uma 
parceria com o IEL, que fica sendo o órgão 
responsável por apresentar os projetos de 
empréstimos junto ao Bandes, a um custo 
de R$ 1 mil cada. Isso gera uma economia 
grande para as empresas, já que no merca-
do um projeto desse seria feito por volta dos 
R$ 4 mil”, lembrou  
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Sindinfo oferece curso 
de Vendas
Com o objetivo sempre de atender às necessidades das associadas, o Sindicato 
também realizou nos últimos meses do ano cursos voltados para reduzir garga-
los nas operações das empresas do setor de TI. Nos dias 19 e 20 de outubro, 
aconteceu no Edifício Findes, em Vitória, o curso “Vendas em TI - Construa uma 
Máquina de Vendas”. Ministrado pelo facilitador Wilson Caldeira o curso foi di-
vidido em três tópicos:  o primeiro, denominado “venda de soluções”, mostrou 
como mapear o perfil profissional do cliente, como atender a perspectiva e como 
conduzir a conversa para fechar negócio. O segundo tópico “técnicas de nego-
ciação”, tratou de negociação, conflito e decisão. E finalmente “perfil comporta-
mental em vendas” trouxe dicas para adequar o perfil do vendedor ao do cliente e 
fechar o negócio. Realizado com o apoio do Sebrae, o curso teve 27 representan-
tes de 18 empresas associadas. Para Ana Paula Travassos Polycarpo, da Integro 
Consultores, a equipe comercial da empresa considerou o tema interessante 
e atual. “O curso trouxe para nós a possibilidade de aprendizado e também a 
troca de experiência com outros colegas da área. As orientações recebidas já 
estão dando frutos! De forma geral, todos os eventos do Sindinfo nos agradam 
bastante, todo o empenho da equipe de apoio sempre é muito efetivo e essa par-
ceria é muito importante para o desenvolvimento da comunidade de empresas de 
tecnologia no Espírito Santo. Gostamos bastante e já estamos ansiosos pelos 
próximos eventos”, frisou ela.

OUTUBRO
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Fórum apresenta inovações 
na tecnologia móvel 

NOVEMBRO

Com uma importância cada 
vez maior no dia a dia das 
pessoas, a tecnologia móvel 
se coloca como a mola pro-
pulsora para o desenvolvi-
mento de empresas de todas 
as áreas. A mobilidade é im-
portante não só como sinô-
nimo de velocidade na gestão 
dos processos, mas também 
na criação de novos canais de 
comunicação e serviços para 
os atuais e potenciais con-
sumidores. E o grande mo-
mento quando se fala nessa 
tecnologia é o Forum Mobi-
le+, que em 2018 passou a 
se chamar Mobile Transfor-
mation. no Hotel Pullman, em 
São Paulo, no dia 13 de no-
vembro. Entre outros assun-
tos, as palestras abordaram 
temas como criação de ex-
periência mobile eficaz para 
aceleração dos negócios, 
novas plataformas de desen-
volvimento e integração de 
APIs, segurança em mundo 
cada vez mais conectado, BI 
+ CRM móvel, plataformas de 
voz, o potencial da Realidade 

Virtual/ Realidade Aumentada para acelerar novos mode-
los de negócios, e experiências de sucesso com o uso do 
Mobile Commerce nas vendas. Os capixabas mais uma 
vez estiveram presentes, em uma missão do Sindinfo 
apoiada pelo Sebrae. Representantes de 21 empresas, 
das quais 13 associadas, puderam conferir as inovações 
em termos de mobilidade.  “É um tradicional evento, os 
participantes podem conhecer as tendências e soluções 
para o segmento móvel. Se usa cada vez menos os tra-
dicionais computadores e mais celulares e tablets. Ao 
realizarmos missões como essa, o Sebrae visa apresen-
tar novos mercados, trazer novas oportunidades e futu-
ras parcerias para as empresas. Quem esteve na missão 
pode conhecer grandes iniciativas de tecnologia e ino-
vação, como a Escola de Empreendedorismo do próprio 
Sebrae-SP; o InovaBra do Bradesco; a aceleradora Oxigê-
nio, que faz parte do Grupo Porto Seguro; entre outras”, 
disse Alisson Bruno Lepaus, do Sebrae-ES.

Para Manoel Francisco Marin Malafaia, diretor da TM In-
formática, O apoio do SindInfo e o Sebrae em ações como 
essa são fundamentais para as empresas do Estado. 
“Creio que as visitas técnicas, conhecer o funcionamento 
de uma incubadora de startups, entender a flexibilidade 
de trabalho e a liberdade de decisões abriram nossas ca-
beças para novos horizontes. O balanço é muito positivo. 
Entender o que acontece nos grandes centros e nas em-
presas referência no mercado ajudam a decidir nossos 
caminhos e metas. O apoio do SindInfo é imprescindível 
para o sucesso do nosso negócio a longo prazo”, falou.
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VIII Encati aponta 
oportunidades 
do mercado

Sempre muito aguardado, o 
Encontro Capixaba da Indús-
tria de Tecnologia da Infor-
mação (Encati) movimentou a 
sede do Sebrae-ES, em Vitó-
ria, no dia 29 de novembro. 
Mais de 100 pessoas, de 66 
empresas, além de gestores 
e representantes do Sindin-
fo, Sebrae e Sistema Findes 
marcaram presença no even-
to. 

Em sua oitava edição, o Enca-
ti começou com um painel que 
contou com a participação de 
representantes do Banco de 
Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes), Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inova-
ção do Estado (Fapes) e do 
Sistema Findes, por meio do 
Senai. Em pauta, recursos, 
linhas e investimentos dispo-
níveis para a inovação. Logo 
depois, o advogado e escritor 
Marcio Chaves falou da “Lei 
de Segurança de Dados”, 
que foi aprovada em 2018 e 
regulariza e padroniza a for-

ma como as informações são coletadas e tratadas, so-
bretudo em meios digitais. E fechando o dia, a consulto-
ra Maria Augusta Orofino palestrou sobre “Organizações 
Exponenciais no contexto da Inovação”. 
 
Para o diretor do Sindinfo, Emílio Augusto Barbosa, o En-
cati cumpriu mais uma vez o seu propósito de provocar 
os empresários e gestores do mercado de TI. “A ideia não 
é ensinar uma técnica, apresentar uma metodologia de 
forma aprofundada. O que queremos é sempre usar um 
assunto para tirar o empresário da zona de conforto, 
que o faça refletir sobre um algum aspecto que tenha 
impacto nos seus negócios. Podem ser oportunidades de 
negócios, de recursos financeiros, novas possibilidades 
de parcerias, falar sobre algo que o faça buscar novas 
tecnologias”. 
 
De acordo com Barbosa, o painel e as palestras fomen-
taram debates importantes para o setor como um todo. 
“No painel de recursos para inovação, por exemplo, trou-
xemos entidades importantes, que apresentaram uma 
série de oportunidades para investimento, financiamento, 
fundo perdido, tudo para que os empresários possam vis-
lumbrar como alavancar  os seus negócios com dinheiro 
pagando um baixo custo. Essa foi a primeira provocação 
no evento desse ano. A segunda foi a respeito da Lei de 
Segurança de Dados, como uma forma de alerta. Muitas 
empresas possuem sistemas disponibilizados na web e 
com a nova lei passam a ter obrigações e responsabilida-
des para com os dados que os usuários dos seus siste-
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mas fornecem. Agora existem multas altíssimas 
que podem ser aplicadas caso algum sistema não 
cumpra com regras previstas nessa legislação.  E 
por último, tivemos uma palestra que gerou uma 
reflexão mais ampla de uma mudança na forma de 
pensar negócios e de pensar a estrutura de ven-
der serviços em uma empresa de tecnologia. Foi a 
palestra que mais tivemos feedback. As pessoas 
aproveitaram para tirar dúvidas com a palestrante 
a respeito de como organizar o seu negócio com o 
novo pensamento apresentado. O mindset de orga-
nização exponencial faz com que o gestor repense 
a sua maneira de prestar o serviço e consiga ala-
vancar seus negócios de forma ilimitada, rápida e 
estruturada”, falou o diretor. 
 
Também durante o evento, uma empresa foi certi-
ficadas na ISO 29.110, e outras seis foram recer-
tificadas na norma. Focada em processo de geren-
ciamento de projeto e implementação de software, 
a ISO 29.110 traz para as MPEs de desenvolvi-
mento de software uma opção de certificação dire-
cionada às demandas de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC). Entre os inúmeros benefícios 
da norma estão a padronização e controle dos pro-
cessos, a definição de critérios de aceitação nos 
testes das partes componentes do software e a 
sua integração com as demais partes, e a melhoria 
dos processos de desenvolvimento de software. 

Empresas 
Certificadas

Palestrante:  
Maria Augusta

Palestrante:  
Dr. Marcio Chaves

Representantes 
do Sindinfo e Sebrae
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Curso de Desenvolvimento de 
Projeto é destaque
O último dos cursos ministrados no ano aconteceu entre 19 e 21 de novembro. E 
para fechar o calendário dessas atividades, nada melhor que “Desenvolvimento de um 
Projeto de Suporte de Sistemas”, algo que também foi requisitado pelas empresas 
e prontamente providenciado pelo Sindinfo, com o apoio do Sebrae. O curso foi con-
duzida pelo especialista em ERP (sigla em inglês para Enterprise Resource Planning) 
Mauro Cesar Leite de Oliveira, sendo dividida nas etapas EAD para estudo do ITIL; e 
presencial, onde os participantes colocaram em prática atividades da área de suporte, 
desenvolvendo uma vivência em grupo de estruturação com algumas ações simuladas 
de gestão das operações. 15 participantes de 10 empresas associadas marcaram 
presença. Ao final do evento, mais uma grande aprovação dos participantes, que ainda 
puderam tirar dúvidas e trocar experiências a respeito do tema.
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Todas as conquistas, desafios e expectativas 
são relembradas pelos representantes de 
empresas de tecnologia em um momento de 
integração anual do setor. A confraterniza-
ção foi realizada pelo Sindinfo no Cerimonial 
MS Buffet, no dia 13 de dezembro. O encon-
tro reuniu 95 pessoas de 54 empresas de TI 
do Espírito Santo. Para o diretor executivo 
da Mindworks, Niase Borjaille, a celebração 
marca um ano de inovação, reinvenção e ges-
tão de processos internos. “Assim caminha-
ram as empresas do setor de TI nos últimos 
anos, seguindo o que aconteceram em ou-
tros segmentos em meio à crise econômica 
brasileira. Foram as mudanças traçadas nos 
últimos cinco anos que se converteram em 
melhorias de resultados em 2018. Ainda há 
muito espaço para recuperar o tempo per-
dido na crise e até mesmo crescer, como foi 
o nosso caso. A confraternização de fim de 
ano do Sindinfo foi o momento de nos unir-

mos e celebrarmos as vitórias, 
inclusive as pequenas, que sem-
pre devem ser comemoradas”, 
disse ele. No ponto de vista de 
Borjaille, o segmento de tecno-
logia capixaba é reconhecido in-
ternacionalmente, com cases de 
sucessos em projetos implemen-
tados em grandes corporações. 
“Somos referência em eficiência 
e conhecimentos técnicos, im-
portamos profissionais qualifi-
cados, criamos emprego e ren-
da para a economia do Espírito 
Santo, além de acompanharmos 
de forma muito ágil o desenvol-
vimento de novas tecnologias no 
mundo”, destacou. A confrater-
nização contou com a apresen-
tação da banda FreeDance. 

Setor de TI se encontra em 
confraternização

DEZEMBRO
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MD Tecnologia da Informação
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2016

Arco informática  

C.E.K Sistemas e Assistência Técnica 

Databelli Desenvolvimento De Sistemas 

Equipenet Sistemas 

Mhacker Consultoria e Auditoria de Sistemas 

MR Consultoria e Sistemas 

2017

Ebase Sistemas 

Etaure Desenvolvimento de Sistemas 

Integro Consultores Associados

Mitis Tecnologia

Totale Tecnologia da Informação

White Serviços de Informática

Xpd Soluções Web

2018 Genesis Tecnologia
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• 143 associadas

• 3 Missões empresariais

  Forum Mobile+

         Rio Info 

         AUTOCOM

        
• 2 Feiras de negócios

  Super Acaps Panshow

  Infoshow
 

• 5 Eventos

  Workshop Projeto Brasil + 

         Café com TI

  Encati

  Vinho com TI 

  Confraternização de final de ano

• 04 Cursos 

 Curso Análise de Ponto de Função

 Vendas em TI: Construa uma máquina de vendas

 Gerenciamento Ágil de Projetos

 Desenvolvimento de um Projeto 

Sindinfo em 
números
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