edição de 17/11/2020

Supremo reafirma segurança tributária no setor de tecnologia, fortalecendo o
processo de transformação digital no Brasil
7 ministros são favoráveis à incidência do ISS nas operações de
licenciamento de uso do software, assegurando a competitividade
no setor e diminuindo a desigualdade de acesso no Brasil

“A Ética apenas na teoria inviabiliza a Integridade na prática” – artigo de Carolina Marzano
A Lei Anticorrupção instituiu no Brasil a responsabilização objetiva administrativa e civil das
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, o que
gerou uma grande preocupação por parte do setor empresarial

Entidades pedem mudanças no PL do Marco Legal das Startups
Um grupo formado por entidades, aceleradoras e fundos de investimentos, do qual a ABES faz
parte, divulgou um posicionamento com sugestões de melhorias para a proposta de Projeto de Lei
(PL) do Marco Legal das Startups, enviado pelo Poder Executivo para o Congresso Nacional no dia
19/10/2020

Estudo acadêmico quer aprofundar entendimento sobre os impactos da crise
Com o objetivo de obter entendimento sobre o impacto da crise econômica no mercado de software
no Brasil, convidamos as empresas associadas à participarem de uma pesquisa acadêmica
conduzida por professores da UNINOVE em parceria com a ABES

Chamada para engajamento no Mapeamento de Tecnologias Educacionais
O Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), em parceria com a ABES, convida sua
empresa a participar do “Mapeamento de Tecnologias Educacionais no Brasil”, que é uma pesquisa
que visa entender a oferta atual de soluções tecnológicas para o setor educacional, construindo um
amplo quadro dos recursos educacionais digitais disponibilizados em território nacional

ABES define coordenadores do GT de Compras Públicas e promove reunião on-line
Estudar, debater e apresentar propostas para a modernização, simplificação, transparência e maior
segurança jurídica no ambiente de compras públicas, a partir da interlocução da associação com os
poderes Executivo e Legislativo, além dos órgãos da administração envolvidos com o tema. Esse é o
objetivo principal do novo Grupo de Trabalho (GT) de Compras Públicas da ABES

ABES reúne lideranças para falar sobre as ações e desafios da indústria diante da
pandemia
Webinar “Novos Tempos: As adaptações na produção industrial e os desafios de segurança da
internet”, organizado pela ABES em parceria com a editora Global Partners, acontece no dia 18/11, às
14h30. As inscrições são gratuitas. Contamos com sua participação!

notícias
O avanço da transformação digital no Brasil pode reforçar a recuperação econômica, aponta OCDE

Fonte: ABES
Banco Central e líderes do mercado se reúnem para debater impactos e cases do PIX

Fonte: ABES
Desoneração da folha valerá para 17 setores até dezembro de 2021. Entidades divulgam cartas de
agradecimento

Fonte: ABES
SoftwareONE adquire 100% da InterGrupo, acelerando suas capacidades de modernização de
aplicações para viabilizar a transformação digital

Fonte: ABES
VMware e NVIDIA habilitam arquitetura de nuvem híbrida para levar inteligência artificial às
empresas

Fonte: ABES
Softex reúne empresas e startups do Brasil, Canadá, Portugal e Colômbia em missão comercial
virtual

Fonte: ABES
Sinqia desenvolve sistema do Banco XCMG, primeiro banco 100% estrangeiro no Brasil

Fonte: ABES
Senior fecha nova parceria para operação de BPO

Fonte: ABES

LGPD: Empresas são responsáveis pela privacidade de dados de seus colaboradores

Fonte: ABES
Agasus fecha parceria com TOTVS para impulsionar telemedicina no país

Fonte: ABES
Lei Geral de Proteção de Dados no tempo de pandemia – Artigo de Marcos Sêmola

Fonte: ABES

vídeos
Assista na íntegra o quarto webinar “Novos tempos: Fotografia viva de dias
desafiadores - um olhar para o setor de serviços”
A live aconteceu no último dia 11 de novembro e discutiu sobre
casos de sucesso do setor de serviços em meio a pandemia

oportunidade de negócios
Inscrições para rodada do terceiro edital do Programa Finep Startup terminam em 14/12
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 COMPRAS PÚBLICAS
Ana Carolina da Motta
Diogo Brunacci
Ludmar Sant’Anna
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.

