edição de 06/10/2020

ABES e KPMG promovem webinar sobre processos de IPO em 07/10
O objetivo é discutir como as empresas devem se preparar para
uma oferta pública de ações, que envolve um plano estratégico
para a abertura de capital, uma política de governança e mudanças
na gestão da empresa

Experts afirmam que empresas precisam de agilidade, transparência e um olho no futuro
O mundo VUCA é caracterizado pela volatilidade, incerteza, ambiguidade e complexidade. Mudanças rápidas
e imprevisibilidade marcam o Século XXI, com mais mudanças inesperadas trazidas pela pandemia

ABES Conference: Thales Teixeira explica porque o cliente deve ser o foco da
transformação digital
A digitalização das empresas é um processo cada vez mais presente no mercado e essencial nos
relacionamentos comerciais, porém, é preciso tomar cuidado para que nessa transformação as empresas
mantenham o foco no cliente

Nova identidade visual da ABES reforça propósito em construir um Brasil digital e menos
desigual
Logomarca criada pela agência Colletivo traz mais protagonismo para letra S, representando as diversas
perspectivas do software, fundamental para a democratização da tecnologia de forma inclusiva e igualitária

Frente LGPD dá continuidade ao debate sobre a lei, a PEC 17 e a ANPD
No último dia 21/9, a Frente Empresarial em Defesa da LGPD e pela Segurança Jurídica realizou a segunda
live para discutir o desenvolvimento econômico e o futuro da lei geral de proteção de dados, além de ampliar
a divulgação da carta aberta assinada por dezenas de entidades

notícias
CIASC desenvolve Delegacia de Polícia Virtual da Mulher com GeneXus para a Polícia Civil de Santa
Catarina

Fonte: ABES
Ipea e ABDI lançam plataforma virtual voltada às políticas de inovação

Fonte: ABES
Autodesk e Ministério da Infraestrutura discutem retomada do crescimento econômico por meio da
tecnologia BIM

Fonte: ABES
BRQ Digital Solutions faz parceria com o SAS para ampliar oferta de Analytics

Fonte: ABES
Siemens e SAP se unem para acelerar a transformação industrial

Fonte: ABES
Artigo Clayton Montarroyos: Alfabetização em dados para uma sociedade data driven

Fonte: ABES

vídeos

Acesse os vídeos da ABES SOFTWARE CONFERENCE 2020
Neste link, você pode acessar os vídeos dos dias 28, 29 e 30/09 da
10ª edição da ABES SOFTWARE CONFERENCE na íntegra

Assista na íntegra o webinar Frente LGPD, que aconteceu no último dia 21/9

A live contou com a presença de autoridades que discutiram o
desenvolvimento econômico e o futuro da lei geral de proteção de
dados

oportunidade de negócios
Oracle oferece 1500 mil vagas gratuitas em curso de TI para capacitar pessoas de baixa
renda
Fonte: ABES
Nexus abre vagas para novas startups
Fonte: ABES

comitês da ABES
Conheça os comitês da ABES e seus responsáveis. Caso queira mais informações e se inscrever em
algum deles, entre em contato com Carolina Marzano, Assessora de Comitês, pelo e-mail:
carol.marzano@abes.org.br.
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
André Elias Gonçalves
COMITÊ DE TECNOLOGIA DIGITAL
Onivaldo Roncatti
COMITÊ REGULATÓRIO
Andriei Gutierrez
GT PROTEÇÃO DE DADOS
Daniella Caverni Machado
Francisco Eduardo Espuny
GT TRIBUTÁRIO
André Iizuka
Mércia Barbosa

COMITÊ DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Jeferson Stutz
Paulo Bozza

benefício associado ABES

Por meio da CAESBRA, a ABES oferece um plano de saúde
nacional, com hospitais de excelência do Brasil para as
empresas associadas, com custos inferiores aos que estão
sendo praticados no mercado. Informe-se pelo e-mail
saude@A2Gseguros.com.br.

