edição de 28/10/2020

ABES renova site do Programa Uma Empresa Ética e incentiva
adesão às práticas de compliance
O site do programa é direcionado às
empresas associadas e que visa ajudar na
construção de um ambiente de negócios no
Brasil propício à inovação, ético, dinâmico e
competitivo globalmente

Entidades e fundos de investimentos divulgam posicionamento sobre o
PL do Marco Legal das Startups
O Marco Legal de Startups, enviado pelo governo ao Congresso, tem uma enorme
importância para o desenvolvimento do ecossistema de startups brasileiro

ABES apoia o eWMS, evento global que terá Philip Kotler e alcançará
mais de 100 países
Em formato digital, o eWMS reunirá 80 experts e envolverá milhões de
empreendedores, executivos, profissionais e estudiosos como espectadores entre os
dias 5 a 7 de novembro. Associados da ABES têm 40% de desconto na inscrição

Índice LGPD ABES aponta que 69% das empresas de agronegócios
precisam se adequar à legislação
ABES ACADEMY, setor de educação e formação da associação, abre inscrições para
curso sobre LGPD com o intuito de oferecer mais conhecimento sobre as normas

Artigo Francisco Camargo: Pequena Empresa e o mercado de 400
bilhões
Com a entrada em vigor da Plataforma AntecipaGov, Governo atende à antiga
recomendação da ABES e abre um mercado de 400 bilhões de reais em compras
públicas para as MPMEs

notícias
Governo lança eSocial simplificado

Fonte: ABES
Estudo acadêmico quer aprofundar entendimento sobre os impactos da crise

Fonte: ABES
Black Friday 2020: como as empresas podem se preparar para o grande
movimento de compras online

Fonte: ABES
Senado confirma primeira diretoria da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados

Fonte: ABES
TOTVS anuncia parceria com Mercado Livre e reforça plataforma omnichannel
para clientes do varejo

Fonte: ABES
Entidades e fundos de investimentos divulgam posicionamento sobre o PL do
Marco Legal das Startups

Fonte: ABES
BNDES lança “Programa de Crédito Maquininhas” para MEIs, micro e pequenas
empresas

Fonte: ABES
BBM Logística inicia o projeto de implantação do sistema ERP da SAP

Fonte: ABES
Adistec Brasil lança Bundle de soluções com foco em Segurança para o Home
Office

Fonte: ABES
Unimed Fesp adota Citrix e viabiliza o trabalho remoto com ganhos de
produtividade

Fonte: ABES

vídeos

Assista na íntegra o quarto webinar “Competitividade e Segurança
Jurídica”
A live aconteceu no último dia 20 de outubro
e analisou a indicação dos 5 membros do
Conselho Diretor da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD), que foi bem
recebida pela Frente Ampla Empresarial em
Defesa da Lei Geral de Proteção de Dados e
pela Segurança Jurídica

oportunidade de negócios
Microsoft e WoMakersCode oferecem cursos gratuitos de capacitação
sobre liderança feminina
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 contato@caesbra.org.br.

