
QUEM SOMOS E 
NOSSOS OBJETIVOS

UM BREVE RELATO SOBRE NOSSA HISTÓRIA E 

TRAJETÓRIA DE 36 ANOS...



NOSSA 
HISTÓRIA

Tudo começou com uma “Associação 

Profissional das Empresas de 

Processamento de Dados do Estado de 

São Paulo”, e foi em 26 novembro de 

1985 que foi transformada em Sindicato 

das Empresas de Processamento de 

Dados do Estado de São Paulo, 

passando a representar a categoria 

econômica das “Empresas de 

Processamento de Dados”.



NOSSA 
HISTÓRIA

Em dezembro de 1989 ampliou o escopo 

para Sindicato das Empresas de 

Processamento de Dados e Serviços de 

Informática do Estado de São Paulo –

SEPROSP, sediado à Rua Teodoro 

Sampaio, 417 – 2 e 9 andares, cjs. 21/22 

e 94, nesta Capital. Em julho de 2004, o 

SEPROSP mudou-se para a Rua Professor 

Tamandaré Toledo, 69 - 3. andar, Itaim 

Bibi, São Paulo - SP, onde está até hoje.



NOSSO
OBJETIVO

Na função de representação, é 

responsável pela discussão e negociação 

de renovação da Convenção Coletiva da 

categoria, o que leva a atuação do 

Sindicato como parte nos processos 

judiciais em Dissídios Coletivos destinados 

a resolver os conflitos jurídicos ou de 

interesses que fazem parte da categoria, 

exercendo a substituição processual.



NOSSO
POTENCIAL

A nossa Entidade congrega mais de 

45.000 empresas (micros, pequenas, 

médias e grandes) filiadas que 

desenvolvem “software”, prestam 

assessoria, consultoria, serviços da área 

de informática e processamento de 

dados, incluindo-se empresas de 

telemática. Tendo como base a relação 

de CNAE´s disponíveis em nosso portal.



NOSSO
FOCO

O SEPROSP tem como foco a defesa dos 

interesses econômicos, profissionais, sociais 

e políticos das empresas associadas e 

filiadas. Como representante, promove 

suas ações nos setores público e privado 

de âmbito municipal, estadual e federal. 

Bem como atua como facilitadora na 

capacitação, competitividade e inovação, 

ampliando suas relações no mercado 

tecnológico.



NOSSA 
TRAJETÓRIA

O SEPROSP participa ativamente de diversos 

movimentos e ações na defesa e manutenção 

dos interesses do segmento, visando otimizar 

a cadeia produtiva, lucratividade e 

crescimento de forma sustentável, por meio de 

processos judiciais, projetos de leis, PECs, 

medidas provisórias, ações coletivas, liminares 

e afins.



Acesse nossas redes sociais e saiba 

mais sobre como estamos:

apoiando, inovando e desenvolvendo 

o setor de Tecnologia da Informação

www.seprosp.org.br
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