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Asserti anuncia criação de Comitê de 
Investimentos 
Como consequência da aceleração da 
transformação digital e do surgimento de novos 
modelos de negócios, houve o natural aumento da 
demanda por inovação como estratégia 
competitiva empresarial. 
Diante desse cenário, a Asserti criou o grupo de 
trabalho “Comitê de Investimentos da Asserti”, 
em parceria com a aceleradora Leavening, o qual 
foi apresentado às empresas associadas em  
reunião realizada no dia 18 de maio.  
O CEO da empresa Leavening e coordenador do 
Comitê de Investimentos, Walter Leandro 
Marques, explica que “a Leavening por meio do 
comitê visa compartilhar o seu know-how em 
gestão e aceleração para auxiliar as empresas a 
aumentar sua eficiência, inovar em suas soluções 
e agregar mais valor aos negócios, chamando a 
atenção de investidores e de empresas 
interessadas em realizar fusões ou aquisições 
(M&A)”. 
Segundo o presidente da Asserti, Elvis Fusco, “as 
empresas integrantes do ecossistema de inovação 
do centro-oeste paulista vêm se 
profissionalizando ao longo dos anos, 
constituindo-se em ricas fontes de inovação. O 
tema fusão e aquisição está na pauta dos 
empresários de TI, não é assunto só de empresas 
grandes, entretanto, é necessário auxiliá-las nesse 
processo”. 
As startups e empresas de TI de Marília e região 
têm mostrado grande potencial para suprir 
carências de grandes empresas que buscam 

ganhar novos mercados e diminuir a concorrência, 
podendo ser citados os exemplos da Tray E-
commerce de Marília, empresa especializada no 
desenvolvimento de soluções tecnológicas para o 
comércio eletrônico que foi adquirida pela 
Locaweb, a Neemo de Garça, especializada em 
aplicativos de delivery personalizados para 
restaurantes, que foi adquirida pela Linx, empresa 
líder no mercado de softwares para o varejo e, 
ainda, a ONCLICK empresa especializada em ERPs 
de gestão empresarial, recentemente adquirida 
pela Nuvini, holding de empresas no modelo 
software as a service (SaaS). 
O comitê tem como objetivo estimular as 
empresas associadas a integrarem-se ao 
Ecossistema Empreendedor e de Inovação 
brasileiro, por meio de um grupo de trabalho que 
lhes proporcionará além de network e troca de 
experiências, conteúdos e mentorias de gestão 
empresarial com o objetivo de conectá-las à 
parceiros governamentais, privados e do terceiro 
setor que fomentam a inovação e o 
empreendedorismo com apoio financeiro e 
tecnológico. 

Asserti estabelece parceria na área de 
Big Data 
A Asserti tem apoiado uma série de ações que 
ampliam a oferta de mão de obra para as 
empresas associadas. Neste sentido, na última 
reunião de associados da entidade, o coordenador 
do curso superior de Tecnologia em Big Data para 
o  Agronegócio   da   Fatec   Shunji   Nishimura   de  
 

Pompeia, Prof. Dr. Luis Hilário Tobler Garcia, 
esteve presente para oficializar parceria com a 
associação. 
O coordenador apresentou o conteúdo 
programático do curso, as competências 
desenvolvidas e as áreas de atuação nos 
profissionais formados em Big Data. “Além de 
atuar na área do agronegócio, nossos alunos 
atuam em empresas de TI, na indústria e serviços 
e na área de médica, desenvolvendo ferramentas 
e plataformas tecnológicas que transformam 
dados em importantes ativos de informação que 
criam oportunidades e diferenciais competitivos 
para as organizações”, destaca o Prof. Luis 
Hilário.  
O presidente da Asserti, Elvis Fusco, explica a 
importância da parceria para as associadas: “O 
profissional de TI precisa apresentar habilidades 
específicas para atender o elevado nível de 
exigência das empresas, os cursos superiores de 
curta duração como os tecnólogos podem 
oferecer o profissional que o mercado precisa para 
as demandas atuais. Essa parceria tem como 
objetivo aproximar as empresas de TI da região 
com os ótimos profissionais formados pela Fatec 
de Pompeia possibilitando a identificação de 
talentos para ocupar vagas nas áreas de Big Data, 
analytics, ciência de dados, desenvolvimento de 
software, business intelligence, entre outras”, 
explica Elvis Fusco.  
Os diretores da Asserti acreditam que a única 
maneira de solucionar o problema do apagão de 
mão de obra é fomentando a capacitação e 
atualização profissional. 
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