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Asserti apoia Webinar de “Questões 
trabalhistas para empresas de TI” 
Dia 5 de junho às 16h, acontece o primeiro evento 
online do "Ciclo de Webinars para empresas de 
TI" promovido pela Rede Brasileira de Arranjos 
Produtivos Locais de Tecnologia da Informação, 
entidade que a Asserti como um dos fundadores. 

 A Rede Brasileira de APLs de TI é uma entidade 
que congrega arranjos produtivos locais do país, 
instituída com o objetivo de proporcionar a troca 
de informações de gestão, a realização de 
benchmarking e a discussão de ações relativas ao 
mercado de TI, além de gerar oportunidades de 
negócios  e exercer a representatividade do setor 
perante todas as esferas do poder público, 
visando o atendimento de suas demandas. 

O Ciclo de Webinars contará com 3 palestras e 1 
talkshow que acontecerá nos dias 5, 10, 19 e 26 
de junho das 16h às 17h30, trazendo temas de 
interesse para as empresas das entidades. 

O primeiro webinar tratará de "Questões 
Trabalhistas para empresas de TI" e contará com 
a participação de um advogado trabalhista, Dr. 
Denis Sarak, e do Diretor do Seprosp (sindicato 
das empresas de TI), Sr. Robson Cabral, 
especialista em relações sindicais. 

Os webinars serão transmitidos via Youtube 
permitindo a interação dos expectadores via chat.  

As empresas interessadas no conteúdo devem  se 
inscrever por meio do link: 

https://www.sympla.com.br/questoes-
trabalhistas-para-empresas-de-ti__868576 

Governo de São Paulo  renova 
reconhecimento do APLTI Marília 
O Governo do Estado de São Paulo publicou em 
1º de junho a aprovação do pedido de 
recredenciamento do Arranjo Produtivo Local de 
Tecnologia da Informação de Marília - APL TI 
Marília à Rede Paulista de Arranjos Produtivos 
Locais da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico. 
O presidente da Asserti, Elvis Fusco, explica a 
importância do cluster para as empresas e para 
região: “o APL TI Marília atua no sentido de 
fomentar as empresas e de aproximá-las 
promovendo a  articulação e cooperação entre 
estas gerando uma sinergia que fortalece as 
organizações e, consequentemente, gera um 
maior desenvolvimento socioeconômico para a 
região com o aumento de postos de trabalho e de 
renda ”. 

“O APL TI Marília é uma importante fonte de 
vantagens competitivas, dentro dele as empresas 
poderão se beneficiar das ações realizadas pela 
entidade gestora e das oportunidades que serão 
geradas pela Rede Paulista de APLs, 
independentemente de ser ou não associadas da 
Asserti.     Por    meio   do   cluster,    ampliamos    a  

aceleração do desenvolvimento econômico local 
e  regional.  Entre   os  benefícios   da   atuação  do 

 arranjo de TI, além do acesso a projetos e 
recursos dos órgãos que compõem a Rede 
Paulista de APLs, está a habilitação para 
utilização de recursos priorizados no Orçamento 
do Estado para Arranjos Produtivos Locais”, 
ressalta Elvis Fusco. 

O recadastramento dos arranjos produtivos locais 
acontece anualmente, o APL TI Marília 
permanece na lista de clusters do Estado de São 
Paulo desde 2016 o que evidência o papel 
protagonista da Asserti, como entidade gestora 
do arranjo, na realização de ações de fomento ao 
desenvolvimento das empresas do ramo com o 
objetivo de promover o desenvolvimento 
socioeconômico de Marília e região.  

Marília integra um seleto grupo no cenário da 
Tecnologia da Informação no Estado de São 
Paulo, considerando que dentre os 645 
municípios paulistas somente 6 cidades possuem 
o reconhecimento oficial de APL na área de 
Tecnologia da Informação. Outro fato relevante é 
que no Centro Oeste Paulista, Marília é única 
cidade que possui o reconhecimento de um APL 
na área de TI e de outro cluster no setor de 
alimentos, recentemente aprovado por meio de 
projeto desenvolvido pelo Centro de Inovação 
Tecnológica de Marília (CITec-Marília) com o 
apoio do próprio APL TI Marília e do CIESP Alta 
Paulista, sendo certo que nenhuma outra cidade 
da região possui esse status seja em qualquer 
área industrial.   
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