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Seja bem-vindo!
Mensagem do presidente

Prezado empresário do setor de informática,

Queremos convida-lo a conhecer o Sindinfo e saber como sua empresa
pode ser beneficiada se associando ao sindicato. São muitas vantagens,
muitos serviços oferecidos que lhe ajudarão a fortalecer sua empresa,
sendo mais competitiva para crescer, gerando mais negócios.

Além da nossa obrigação institucional, de fazer as negociações salariais,
passamos a oferecer serviços com organizações conveniadas, divulgar as
empresas, interagir com as instituições governamentais, realização de
eventos e cursos para assistir sua empresa.

São muitas ações, sempre voltadas para servir as associadas. Você verá que
o valor pago é muito pequeno quando comparado a todos os benefícios
proporcionados. Por isso queremos lhe convidar a se associar ao Sindinfo,
se beneficiar de todas essas ações e participar do fortalecimento do setor
de tecnologia da informação.

Estamos fazendo do Espírito Santo um grande polo de tecnologia e
queremos que sua empresa faça parte dessa conquista. Estamos a
disposição.

Seja bem-vindo!

Luciano Raizer Moura

Presidente



Apresentação geral
• O SINDINFO é o sindicato das empresas industriais de informática, de hardware

e software, robótica, manutenção e desenvolvimento, e atividades correlatas,
similares ou conexas, no âmbito do Estado do Espírito Santo.

• Foi fundado em 07.01.1991 para representar os interesses individuais e coletivos da
categoria, defender seus direitos, se consolidar como uma dos principais interlocutoras
das empresas do setor junto aos poderes públicos municipais, estadual e federal.

• Atua em prol do desenvolvimento do setor de tecnologia da informação do Espírito
Santo. Com sede em Vitória e Diretorias regionais em Colatina, Cachoeiro do Itapemirim
e Linhares, tem associados presentes em diversas cidades do estado.

• O Sindinfo é filiado a Findes - Federação das Indústrias do Espírito Santo, uma das mais
representativas e atuantes instituições de representação empresarial. Com isso, as
empresas associadas podem usar os serviços das instituições do Sistema Findes que são
o Sesi, o Senai, o IEL-ES e o Ideies



Quem pode se associar?

SINDINFO



Quem pode se associar?
• Sua empresa deve, por lei, se filiar a um sindicato patronal. Normalmente quem faz isso é o

contador da empresa. Nem todos sabem que muitas empresas de informática com o Cnae são
classificadas como indústria e podem ser filiadas ao Sindinfo. Por não saberem, se filiam ao setor
de comércio ou serviço, que não tem sindicato organizado.

• Para se associar ao Sindinfo, e usufruir dos benefícios oferecidos pela Sistema Findes no contrato
social da empresa a atividade principal deve ter a classificação de indústria selecionando o CNAE
entre os apresentados a seguir:

CNAE DESCRIÇÃO

1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte

1830-0/02 Reprodução de vídeo em qualquer suporte

1830-0/03 Reprodução de software em qualquersuporte

2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos

2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática

2622-1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos deinformática

3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos

6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

6110-8/02 Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT

6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia - SCM

6110-8/99 Serviços de telecomunicação por fio não especificadoanteriormente

6120-5/01 Telefonia móvel celular

6120-5/02 Serviço móvel especializado - SME

6120-5/99 Serviços de telecomunicação sem fio não especificadosanteriormente

6130-2/00 Telecomunicações por satélite

6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações

6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet -VOIP

6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadasanteriormente

6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadornão-customizáveis



Quem pode se associar?
• Sua empresa que possui o CNAE abaixo não terá os benefícios da indústria. Mas terão outras

vantagens, muitos serviços oferecidos que lhe ajudarão a fortalecer sua empresa, sendo
mais competitiva para crescer, gerando mais negócios

CNAE DESCRIÇÃO

6201-5/00 Desenvolvimento de Programa de computador sob encomenda

6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação

6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6311-9/00
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de

hospedagem na internet

6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6399-2/00
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas

anteriormente



Tipos de participação
• Sua empresa pode participar do Sindinfo sendo filiado e também sendo

associado

• A filiação é uma ação legal – sua empresa deve ser filiada a um sindicato  
patronal. Para isso deve constar em seu contrato social e CNPJ uma  
classificação relacionada ao setor TI, como as apresentadas. O  Sindinfo fará 
as negociações trabalhistas com o sindicato laboral e você terá  acesso ao 
documento da convenção trabalhista. Somente isso.

• A associação é um ato voluntário – sua empresa formaliza a adesão e passa a  
contribuir mensalmente com o Sindinfo para ter vantagens, como descontos  
em empresas conveniadas, participando de ações como eventos e cursos e  
tem direito a vários serviços oferecidos. São ações que fortalecem as  
empresas e o setor de informática .



O que o Sindinfo oferece?
• Convênios com várias empresas e o associado passa a ter  

descontos

• Realização de eventos de interesse do setor de TI, Café com TI, 
Vinho com TI e Vix Summit

• Realização de cursos de qualificação de profissional, em parceria
como o Senai

• Realização de feiras como a Infoshow, Acaps e apoio a 
participação de  associados em várias outras feiras

• Programas de melhoria da gestão das empresas de TI, como o
MPTEC, que envolve o SGQTec ISO 9001 e SGQTec ISO 29110

• Realização de missões empresarias a centros de destaque no setor  
de TI

• Desconto nos serviços do Sesi, Senai e IEL.



Quanto custa se associar?
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Quanto custa se associar?

Tabela de Desconto (quantidade de empregados) Percentual de Desconto

Empresa Matriz Integral

Filial (00 a 09 empregados) 50%

Filial (10 a 30 empregados) 20%

Filial (acima de 30 empregados) 10%

Empresas do interior do Estado com até 9 empregados - R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Empresas com até 9 empregados na Grande Vitória – R$125,00 (cento e vinte cinco reais)

O restante das empresas do Estado seguirão o mesmo critério:

❑ de 10 a 49 empregados, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

❑ de 50 a 99 empregados, R$ 200,00 (duzentos reais) e;

❑ com de mais de 100 empregados R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

❑ Startup R$ 30,00 (trinta reais)

Tabela de Desconto para grupo de empresa e suas filiais que se associarem ao Sindinfo.



Adesão das Startup ao Sindinfo
Quem pode participar?
São consideradas startups empresas de base tecnológica em busca de um modelo de negócio que possa  
ser repetível e escalável. Por repetível queremos dizer um modelo que consiga entregar o mesmo 
produto para várias  pessoas e ser escalável significa ter o potencial de crescer, fazendo com que os 
custos cresçam  lentamente.

Além disso...
Empresas incubadas de base tecnológica;
Empresas aprovadas em programas específicos para startups (Sinapse, Inovativa, Finep Startup etc);

Pacote de Benefícios

Básico

Acesso a todos os parceiros  

Acesso a todos os convênios  

Acesso a todos os cursos

1 vaga no ENCATI

R$ 30,00 por mês

Plus

Acesso a todos os parceiros  

Acesso a todos os convênios  

Acesso a todos os cursos

1 vaga no Vinho com TI  

1 vaga no ENCATI

1 vaga na festa de Fim de Ano

R$ 75,00 por mês

Premium

Acesso a todos os parceiros  

Acesso a todos os convênios  

Acesso ao sistema FINDES  

Acesso a todos os cursos

2 vagas no Vinho com TI

2 vagas no ENCATI

2 vagas na festa de Fim de Ano

R$ 125,00 por mês



Como se associar?

SINDINFO



Como se associar

As empresas interessadas em associar-se devem preencher os seguintesformulários.

1. Formulário “Cadastro de Associada” que consta no link www.sindinfo.com.br.

2. Após o recebimento do "Cadastro de Associada" o Sindicato solicitará da empresa os
documentos:

Após o preenchimento dos formulários, enviar os documentos para e-mail: secretaria@sindinfo.com.br.

As informações serão analisadas pela diretoria que assinará a proposta de associação.

▪Ficha de Associação , deverá ser assinada e carimbada;

▪CNPJ ;

▪GFIP do mês anterior a associação;

▪Contrato Social ou Alteração de Contrato;

▪Cadastro de Associada do Sindinfo .

▪OBS: Para as Startup Declaração da TecVitória ou da Fapes confirmando que estão  

incubadas ou dentro de um projeto tipo (Sinapse, Inovativa, Finep Startupetc);

http://www.sindinfo.com.br/
mailto:secretaria@sindinfo.com.br


Organizações conveniadas  e seus
serviços

• David & Athayde Advogados.
Escritório de assessoria jurídica empresarial abrangente, com 
soluções para os segmentos de Tecnologia e Startups, E-Commerce, 
Investimentos estrangeiros; Relações de Trabalho e Terceirização de 
Mão de Obra. Prestamos Serviços de consultoria jurídica nas áreas 
do Direito Administrativo, Ambiental, Cível, Comercio Internacional 
e Direito Aduaneiro, Complane e Integridade Coorporativa, 
Consumidor, Contratos, Licitações e Contratos com o Poder Público, 
Minerária, Penal Empresarial, Planejamento Patrimonial, 
Planejamento Sucessório, Recuperação de Crédito, Societário, 
Trabalhista e Tributária. Escritório com unidades nas cidades de 
Vitória/ES, Cachoeiro de Itapemirim/ES, Rio de Janeiro/RJ e São 
Paulo/SP.

Assessoria Jurídica

• Ferrugini Advogados Ltda.

Serviços de consultoria jurídica administrativa e contenciosa nas  
áreas de Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito  
Administrativo, Direito Tributário, Direito Imobiliário, Órfãos e  
Sucessões e Direito de Família em todos os órgãos administrativos  e 
judiciais dentro e fora do território do Estado do Espírito.



Organizações conveniadas  e seus
serviços

• AIESEC

Programa de intercâmbio para apoiar a colocação profissional nas  
empresas associadas com o objetivo de trazer mão de obra do  
exterior ajudando a suprir a demanda por pessoal qualificado

Intercâmbios Profissionais

Curso de Idioma

• Team Ensino de Idiomas Ltda.-ME
20% (vinte por cento) de desconto para as associadas ao Sindicato, 

sócios, empregados e os dependentes diretos dos empregados e dos 
sócios.



Organizações conveniadas  e seus
serviços

• Associação Educacional de Vitória - AEV,

• Fundação de Assistência e Educação – Faesa

• União capixaba de ensino - Unicape

concessão de 10% de desconto nas mensalidades para os  
empregados e dependentes das empresas associadas ao  
SINDINFO, nos cursos de graduação e pós-graduação.

Ensino Superior

• FDV - Uxbridge Partners/ÆON

O objetivo do presente convênio é a concessão de desconto de  40% 
(quarenta por cento) sobre o preço integral de todos os  cursos e 
eventos promovidos pela FDV no âmbito do FDV  PROFISSIONAL.



Organizações conveniadas  e seus
serviços

Ensino Superior

• A UNESC - União de Educação e Cultura Gildasio Amado
Oferece desconto de 15% (quinze por cento) no valor das  
parcelas mensais, para o aluno que pagar a parcela  
pontualmente até o 6º dia útil de cada mês, a partir do  
vencimento da 1ª (primeira) parcela semestral, de acordo com 
os  preços públicos praticados UNESC – os descontos 
contemplam os  empregados e seus dependentes legais 
(cônjuge e filhos) das  empresas associadas ao SINDINFO

• UCL – Faculdade do Centro Leste

concessão de desconto de 5% para cursos 
de pós graduação,7%  para graduação e 
15% para qualificação em informática, para  
funcionários das empresas associadas e 
seus dependentes



Organizações conveniadas  e seus
serviços

Ensino Superior

• Universidade de Vila Velha – UVV

O objetivo do presente convênio é a concessão de 10% (dez
por cento) para os cursos de Graduação em Sistema de

Informação e da Ciência da computação.

• Faculdade UNYLEYA

Oferece DESCONTOS nos cursos e programas de  
aperfeiçoamento profissional, extensão, graduação e pós-
graduação lato sensu a distancia ofertados pela UNYLEYA.



Organizações conveniadas  e seus
serviços

Registro de Marca, Patentes e Software

• SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda.
Como parceiro a Unimar Seguros realizará visitas para orientar 
as associadas de como utilizar melhor o plano para os seus 
colaboradores.

• CENDI-Centro de Desenvolvimento da Informação Ltda.

O presente convênio tem por finalidade concessão de 

desconto  20% nos serviços de REGISTRO DE MARCA, 

PATENTES E  SOFTWARE.

Saúde e bem-estar



Organizações conveniadas  e seus
serviços

• Unimed Vitória.
Como parceiro a KSI Benefícios estará realizado visitas 
para  orientar os associados de como utilizar o melhor 
plano paraos  seus colaboradores.

Saúde e bem-estar

• SO3 Assessoria ocupacional

A SO3 Assessoria Ocupacional está localizada no Centro  
empresarial da Capital, Vitória. Com uma equipe  
multiprofissional, especializada na área ocupacional, é  
composta por Administradores, Audiologistas, 
Bioquímicos,  Engenheiros, Fonoaudiólogos, Médicos, 
Técnicos de  enfermagem, Psicólogos, Técnicos de 
Segurança do Trabalho,  entre outros



Organizações conveniadas  e seus
serviços

• RHOPEN – Consultoria Ltda.

Oferece desconto de 5% a 10% nos serviços de Consultoria e  
Assessoria em Recursos Humanos, especificamente em gestão de  
pessoas, treinamentos “in company”, diagnóstico e estruturação  
organizacional, mapeamento de competências, pesquisa de clima,  
avaliação de perfil, seleção de talentos, coaching e outros serviços  
ligados à consultoria em soluções com pessoas das empresas  
associadas ao SINDINFO

Soluções em RH

• Selecta Instituto de Psicológica Ltda.
Oferece desconto de 15% nos serviços de Recrutamento  
Seleção; Avaliação de Psicológica laboral

Desenvolvimento dentro dos temas: liderança,  comunicação, 
integração, trabalha em equipe;  Consultoria – Avaliação de 
Potencial / Mapeamento de

competências; Consultoria – Pesquisa de clima e  Coaching 
individual e ou em grupo a todas as empresas  associadas ao 
SINDINFO



Organizações conveniadas  e seus
serviços

• Comprocard Ltda

Convênio para os Cartão Alimentação, Cartão Refeição com taxa  

diferenciada para associadas do Sindinfo A empresa, líder no 

mercado capixaba, oferece isenção da taxa de administração, 

rapidez no aporte de valores e atendimento personalizado aos 

departamentos de Recursos Humanos das empresas

Cartões Refeição e Alimentação

• Empório Card Ltda 

Convênio para os Cartão Alimentação, Cartão Refeição, Cartão  

Convênio e Cartão Gestão de Frota com taxa diferenciada para  

associadas do Sindinfo



Organizações conveniadas  e seus
serviços

Transporte

• Vix Logística S/A

O V1 é um aplicativo de transporte pessoal do Grupo Águia Branca 

que permite pagamento por cartão corporativo ou boleto. O 

convênio beneficia as empresas associadas e cadastradas no 

aplicativo com 15% de desconto no final da corrida.

Veículo

• Chevrolet

O objetivo do convênio é a concessão de até 25% de desconto na 

compra de veículo para a sua empresa



PARCERIAS - SISTEMA FINDES



PARCERIAS - SISTEMA FINDES

• Instituto Euvaldo Lodi

É entidade do Sistema Findes que atua para promover soluções em 

conhecimento, gestão e inovação, contribuindo para a melhoria da 

competitividade das empresas capixabas. Tem foco na capacitação 

empresarial e aperfeiçoamento da gestão, além da oferta de 

programas de estágios e bolsas educacionais.

O diálogo permanente com o setor empresarial torna o IEL uma das 

mais importantes entidades no suporte ao desenvolvimento da 

indústria, contribuindo para a superação de gargalos e identificação de 

oportunidades para as empresas.

• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

São vários serviços voltados para o trabalhador das empresas
filiadas a Indústria, nas áreas de Educação, Lazer e Cultura,
Segurança e Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social
Empresarial.



PARCERIAS - SISTEMA FINDES

• Serviço Social da Indústria

São vários serviços voltados para o trabalhador das empresas
filiadas a Indústria, nas áreas de Educação, Lazer e Cultura,
Segurança e Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social
Empresarial.



PARCERIAS – SEBRAE-ES

Oferecem cursos e palestras, consultorias, informações de gestão. E ajuda  
sua empresa a se aproximar de parceiros e clientes. O seu negócio pode  
ficar mais competitivo e lucrativo

Oferece cursos gratuitos e subsidiados, de forma presencial e a distância.  
Os cursos e treinamentos são de alta qualidade e a programação é  
extensa.



Outras ações
Além dos serviços e descontos oferecidos as associadas pelas entidades parceiras, o
Sindinfo realiza muitas outras ações como:

• Missões empresariais – são grupos de empresários que visitam centros de  
destaque no setor de TI

• Participação em feiras – como a Infoshow, a feira de empresas de TI que ocorre
dentro na MecShow e Acaps.

• Eventos – como o Vix Summit é realizado no  mês de dezemveo de cada ano, o 
Café com TI, os Workshops Técnicos, entre  outros

• Pesquisa do setor de TI – realizada a cada dois anos, visa conhecer a realidade
das empresas do setor e identificar suas necessidades

• MPTEC – programa de melhoria da gestão das empresas de TI, visando a  
certificação com base nas normas ISO 9001 e ISO 29110, em parceria com o IEL  
e Sebrae-ES



Descontos

SINDINFO



Nosso desejo é que se junte a nós, se associando ao
Sindinfo e aproveite essas várias ações para fortalecer sua
empresa e o setor de TI.

Estamos fazendo do nosso estado um grande polo de
tecnologia e desejamos envolver o máximo de empresas,
como a sua, para apoia-las.

Estamos a disposição e seja bem vindo !

Seja uma associada e  
fortaleça sua empresa



Contato

• Web:

• E-mail:

• Telefone:

www.sindinfo.com.br 

secretaria@sindinfo.com.br

contato@sindinfo.com.br

+55 27 3026-0866 ou 27 99841-9371

Entre em contato conosco:

http://www.sindinfo.com.br/
mailto:secretaria@sindinfo.com.br


Diretoria
2016 – 2019

Conselho Fiscal - Suplente

Daniel Caramuru Arrais  
Evandro Polese Alves  
Saulo Veronez Bittencourt

Representantes nas  
Regionais Junto à Findes

Franco de Barbi Cazelli
Regional Norte – Linhares

Rafael Marques Cavassani
Regional Noroeste – Colatina

Roubledo Demian Gasoni
Regional Sul – Cacho eiro de Itapemirim

Delegados Representantes  
Junto à Findes

Luciano Raizer Moura – Efetivo  
Benízio Lázaro – Efetivo
Franco Machado – Suplente  
Emílio Augusto Barbosa - Suplente

Diretoria

Luciano Raizer Moura
Presidente

Benízio Lázaro
Vice-Presidente

Franco Machado
Secretário Geral

Emílio Augusto Barbosa
1º Tesoureiro

Suplentes da Diretoria  
Franco de Barbi Cazelli  
Rafael Marques Cavassani  
Roubledo Demian Gasoni

Conselho Fiscal - Efetivo  
Carlos Augusto Ferreira de Almeida  
José Fernando Etienne Dessaune  
Marco Antônio Malini Lamêgo



Empresas Associadas

✓ A.R. Gonçalves – Pro-control
✓ Activemaster Soluções em Informatica Ltda
✓ Aequus Consultoria S/C Ltda.
✓ AEVO - Tecnologia da Informação Ltda.  
✓ Allware Software Ltda. 
✓ AOB Software Informática Ltda. 
✓ AR2B Tecnologia e Informática Ltda. 
✓ Arco Informatica Ltda. 
✓ AS Auditoria Sistemas e Representações Ltda. 
✓ Athenas Softwares Ltda
✓ Athenas Tecnologia em Softwares Ltda
✓ Atual Vitória Ltda.
✓ AZYS Inovacão e Participações Ltda.
✓ BL Tecnologia em Informática Ltda. 
✓ Brajan Sistemas Ltda.   
✓ C.E.K Sistemas e Assistência Técnica Ltda. 
✓ C.R.S Rocha Serviços Empresarias 
✓ C3S Sistemas Ltda. 
✓ Chagas, Bustamante e Celestino Consultoria e 

Gestão Empresarial Ltda
✓ Chromo Informatica Ltda 
✓ CLS Informatica Ltda. 

✓ Coelho & Meinicke Advogados
✓ Conesoft do Brasil Ltda.
✓ Conexo Informatica 
✓ Conexos Consultoria e Sistemas Ltda. 
✓ Consuldata Sistemas Ltda.  
✓ Cristalsolution - Consultoria em Qualidade Ltda
✓ CSI - Centro de soluções em Informática Ltda. 
✓ CSI – Solução & Tecnologia Ltda. 
✓ Databelli Automação Comercial Ltda. 
✓ Databelli Desenvolvimento de Sistemas Ltda. 
✓ Dataci Companhia de Tecnologia da Informação 

de Cachoeiro de Itapemirim
✓ DBM Informatica Ltda.
✓ DBM Sistemas Ltda. 
✓ DCA Sistemas e Serviços Eireli 
✓ Devena Tecnologia e Inovação Ltda.
✓ E&L Produções de Software Ltda. 
✓ Ebase Sistemas 
✓ EBR Informática Ltda.  
✓ EBR Internet Ltda. 
✓ EBR Telecomunicações Ltda. M
✓ E-Brand Estratégias On Line Ltda. 



Empresas Associadas

✓ Ecosoft Consul. e Software Ambientais Ltda.
✓ Educo Serviços Ltda. 
✓ Engesis Engenharia e Sistemas Ltda.
✓ Equipenet Sistemas Ltda.
✓ Etaure Desenvolvimento de Sistemas Ltda.  
✓ Evológica Tecnologia e Pesquisa Ltda. 
✓ Exitum Consultoria Ltda
✓ Exodus Serviços Ltda. 
✓ Fatto Consultoria e Sistemas Ltda. 
✓ Flexa Cloud Brasil Ltda. 
✓ Flexa Soluções e Sistemas Ltda. 
✓ Formalis Informática Ltda.  
✓ FRJ Informática Ltda.  
✓ Global Solutions Ltda.
✓ Globalsys Soluções Empresarias Ltda.
✓ Globo Prestação de Serviços de Limpeza Ltda.
✓ H.M. Informatica Ltda
✓ Hinno Technology Ltda
✓ Idera Tecnologia e Conectividade Ltda. 
✓ Inflor Consultoria e Sistemas Ltda.
✓ Infosis Consultoria e Sistemas Ltda.

✓ INNET Soluções Ltda. 
✓ Integra Info Ltda. 
✓ Integrasys Comercio e Serviços de Informática Ltda. 
✓ Integro Consultores Associados Ltda.
✓ ISH Tecnologia Ltda.
✓ It Master Tecnologia Ltda.
✓ JPM Serviços de Internet Eireli 
✓ JR Vieira 
✓ Kathodos Engenharia Ltda
✓ L.O.S. Vital
✓ L2 Sftwared e Telecom Ltda
✓ Lan Integrator Ltda
✓ Linhares Serviços On Line Ltda.
✓ Link Tecnologia e Serviços Ltda. 
✓ Luís Aguiar dos Santos Neves Sistemas de Controles 
✓ Lune Sistemas Ltda.
✓ Made Informática Ltda.
✓ Mantis Tecnologia Ltda.  
✓ Matriz Sistemas Ltda
✓ MD Sistemas de Computação Ltda.
✓ Megawork Consultoria e Sistemas Ltda. 



Empresas Associadas

✓ Mindworks Informática Ltda. 
✓ Mogai Tecnologia de Informação Ltda.
✓ MR Consultoria e Sistemas Ltda. 
✓ Multiconecta Soluções Informatica Ltda.
✓ N de Araújo Sellin Desenvolvimento de Sistemas  
✓ Neski Soluções Ltda. 
✓ Nexa Tecnologia & Outsourcing Ltda.
✓ NSA Locações e Serviços Ltda
✓ Olho do Dono Tecnologia Ltda.
✓ Penserede Network Solution Ltda.
✓ Polaris Informática Ltda. 
✓ Porte Software Ltda. 
✓ QI ao Cubo Consultoria & Inteligência de Negócios 

Ltda 
✓ Quality Automação Ltda.
✓ Raizer Moura Tecnologia Ltda.  
✓ Real Multimídia Computação Gráfica Ltda. 
✓ Redsis Automação e Sistemas Ltda.
✓ RG System Informática Ltda.
✓ RGB Sistemas Ltda.
✓ Rodrigues Design Ltda. 
✓ RTJ Informatica Ltda. 

✓ Sankhya Jiva Tecnologia e Inovação Ltda
✓ Seek Informática Ltda. 
✓ Sensora Soluções Em Software E Hardware Ltda.
✓ Sigmais Distribuição e Importação Ltda.
✓ Sistema Integra de Informática Ltda.  
✓ SLE Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
✓ Sol Representações Comerciais Ltda.  
✓ Solution Consultoria Ltda
✓ Solution Desenvolvimento de Software Ltda. 
✓ Spassu Tecnologia e Serviços Ltda.
✓ SPG Inovação em Tecnologia da Informação Ltda. 
✓ SPG Negócios de Informática e Telecom. Ltda.  
✓ Spirit Soluções em Informática Ltda. 
✓ Supriservice Informática Ltda.
✓ Team Software Ltda
✓ Teclan Informática e Serviços Ltda.
✓ Tecmaran Consultoria e Planejamento Ltda.
✓ Tecsystem Tecnologia em Software Ltda. 
✓ Tectrilha Informática Ltda. 
✓ Telemasters Serviços em Teleinformática Ltda.
✓ Tempro Software Ltda.
✓ Teralab Serviços de Dados Ltda. 



Empresas Associadas
✓ Teralab Serviços de Dados Ltda. 
✓ TM Informatica Ltda.
✓ Tosolve Engenharia e Tecnologia Ltda.
✓ Totale Tecnologia da Informação Ltda. 
✓ Trust Processamento de Dados Ltda.
✓ V. M. Vieira - Sistemas (Conectiva Sistemas)
✓ Vipphone Comercio de Equipamentos de Telecomunicações Ltda. 
✓ Viprede Telecomunicações Ltda. 
✓ Visto Tecnologia Ltda.
✓ Vix Office Tecnologia Ltda.
✓ Vixteam Consultoria & Sistemas Ltda. 
✓ Wage Informática Ltda. 
✓ White Serviços de Informática e Acabamento em Geral Ltda.  
✓ Wize Company Tecnologia Ltda
✓ Zaruc Tecnologia Ltda. 
✓ Zipp Solutions Ltda.


