
 

Por filosofia, nós da Tecnopires Soluções Eletrônicas 

•Após a finalização do projeto nosso cliente recebe a documentação completa do projeto 

desenvolvido; 

•Temos também um serviço on

que o desenvolvimento avança. Cada cliente têm um login e senha para poder acessar e baixar 

a documentação completa do projeto desenvolvido.
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MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    

sofia, nós da Tecnopires Soluções Eletrônicas  consideramos que o projeto pertence ao 

cliente, ou seja, o cliente é o dono do projeto e, desta 

forma, tomamos certas medidas para ter total sigilo sobre 

o desenvolvimento, como por exemplo;

•Todo colaborador da Tecnopires

sigilo de informações assinado com a empresa;

•A própria forma de trabalho dentro do laboratório de 

P&D inibe a qualquer funcionário o conhecimento do 

trabalho por completo, ou seja, o laboratóri

por células, onde cada colaborador tem acesso a apenas 

uma parte do projeto; 

•Após a finalização do projeto nosso cliente recebe a documentação completa do projeto 

•Temos também um serviço on-line, onde é concentrada a documentaç

que o desenvolvimento avança. Cada cliente têm um login e senha para poder acessar e baixar 

a documentação completa do projeto desenvolvido. 
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consideramos que o projeto pertence ao 

cliente, ou seja, o cliente é o dono do projeto e, desta 

forma, tomamos certas medidas para ter total sigilo sobre 

exemplo; 

borador da Tecnopires tem um contrato de 

sigilo de informações assinado com a empresa; 

•A própria forma de trabalho dentro do laboratório de 

P&D inibe a qualquer funcionário o conhecimento do 

trabalho por completo, ou seja, o laboratório é dividido 

por células, onde cada colaborador tem acesso a apenas 

•Após a finalização do projeto nosso cliente recebe a documentação completa do projeto 

line, onde é concentrada a documentação do projeto à medida 

que o desenvolvimento avança. Cada cliente têm um login e senha para poder acessar e baixar 
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