
A Assespro-PE/PB é uma entidade sem fins 
luclucrativos, regida por seus estatutos sociais. 
Ela tem por objetivo representar de forma dis-
tinta e empreendedora empresas produtoras e 
desenvolvedoras de softwares, produtos e ser-
viços de tecnologia da informação, telecomu-
nicações e internet, sendo reconhecida em 
todos os níveis de governo e na sociedade.

1Assessoria Jurídica
Desenvolver a capacitação das empresas, empreendedores e seus 
colaboradores, através de ações conjuntas com outras entidades do 
nosso setor, bem como fazendo o link com diversos parceiros que possam 
ajudar na melhoria dos resultados profissionais e pessoais dos nossos 
associados.

2Capacitação de Empresas
Desenvolvemos o Programa de Qualificação e Certificação, que possui 
diversas modalidades, como ISO, Mps.br e Certics, além de outras atividades
especiais para a formação dos profissionais das empresas, como
treinamentos, palestras e cursos. 

Emissão de Certidão
As empresas associadas à Assespro recebem um certificado de filiação 
e podem solicitar a Certidão de Exclusividade de Fornecimento e 
Validação de Atestados Técnicos, destinada à qualificação de empresas,
produtos e serviços em concorrências e licitações junto aos órgãos
públicos, atendendo a legislação de licitação - Lei 8.666. 

Convênios
Negociamos convênios e compras coletivas em condições extremamente 
favoráveis. Eles são firmados com empresas e entidades de diversos 
ramos de atividade, incluindo especialistas em investimentos, planos de 
saúde, seguros, instituições de ensino e agências de viagens, entre outros.

3Central de Estágios
As empresas filiadas têm acesso a um banco de currículos exclusivo 
para o setor de TIC. Cuidamos de todo o processo seletivo, 
levando sempre em consideração as demandas das empresas associadas. 
Todas as admissões são efetuadas mediante termos de compromisso 
firmados entre a Assespro, a empresa contratante, o estagiário e a 
entidade de ensinentidade de ensino.
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Eventos
Organizamos e participamos de eventos de diversos tipos, próprios e de 
terceiros, em escala local, regional, nacional e global, como o PE Avança 
ou World Congress on Information Technology - WCIT, que acontecem 
anualmente.

7Infraestrutura
As associadas podem alugar salas de reunião tanto nas unidades regionais, 
em cada Estado, quanto na nacional, em Brasília, para a realização de 
pequenos encontros e reuniões. Em média, as salas possuem capacidade 
para oito a quinze pessoas. Na maioria delas há acesso à internet e 
disponibilidade de projetor. Serviço disponível em 15 estados e em Brasília.

Representação Política
Atuamos junto ao Poder Executivo do Governo Federal, Congresso Nacional 
e Poder Judiciário, representando de forma judicial e extrajudicial nossos 
associados nos termos do art. 5° (que trata dos direitos e deveres 
individuais e coletivos). Todas as atividades de representação política da 
Assespro são repassadas às empresas associadas com frequência semanal.

Rede de Relacionamento
Desenvolvemos o suporte a internacionalização, organizando e 
participando de missões e jornadas no exterior. Como entidade, a Assespro 
tem parceria, contato e apoio de todos os países e suas embaixadas que 
se interessam por intercâmbio comercial com empresas de TIC nacionais.

8Oportunidades de Negócios
Através do sistema de comunicação interna, divulgamos quando somos 
procurados por interessados em desenvolver parcerias, negócios  ou eventos 
conjuntamente com a Assespro, além de promover match day (encontros 
de oferta e demanda). Também monitoramos todos os editais de inovação 
que acontecem no Brasil.


