edição de 27/11/2020

Transformação digital sem bugs depende de segurança jurídica
Artigo de Rodolfo Fücher
Bug é um termo muito conhecido no universo da tecnologia e diz
respeito à uma falha na execução de um programa. Nesta análise, o
presidente da ABES considera cabível refletir sobre bugs em um
contexto mais amplo

Participe do webinar sobre os impactos da Reforma Tributária agendado para 08/12
Evento é organizado pela ABES em parceria com a ACATE

ABES apoia o Smart City Session, evento digital sobre cidades inteligentes
Organizado pelo iCities, o evento vai reunir especialistas de todo o mundo em sessões online e salas
de netwoking nos dias 8 e 9 de dezembro

Estratégias para liderar na crise dependem do fortalecimento da comunicação e da
confiança
Realizado no dia 18/10, o 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, proporcionou uma valiosa troca de conhecimento e experiências sobre como liderar em
tempos de crise

Processos de crise demandam mudanças, medidas de sobrevivência e um olho no futuro
O webinar Novos tempos: Fotografia viva de dias desafiadores – um olhar para o setor de serviços,
realizado no dia 11 de novembro, estimulou a troca de experiências entre executivos e empresários
sobre como enfrentar os desafios da pandemia

ABES lança o certificado do Programa Uma Empresa Ética, direcionado às suas associadas
O Brasil tem vivido, nos últimos anos, um movimento para combater a corrupção e estabelecer mais
ética e transparência nas relações que as empresas mantêm com seus colaboradores, clientes,
fornecedores, órgãos públicos e demais organizações

Senado aprova isenções para incentivar Internet das Coisas; texto vai à sanção
presidencial
O Plenário do Senado aprovou no dia 19/11 o PL 6.549/2019, projeto de lei que tem o objetivo de
incentivar a chamada Internet das Coisas, com isso reduz a zero as taxas de fiscalização de
instalação e as taxas de fiscalização de funcionamento dos sistemas de comunicação máquina a
máquina. Para a ABES, este PL é mais um importante passo para garantir as condições da
transformação digital das organizações brasileiras, pois permitirá que os preços dos dispositivos
fiquem mais acessíveis em diferentes projetos

notícias
Compliance da Seal Telecom conquista certificação CertiGov

Fonte: ABES
Plataforma conversacional AnnA apresenta novos recursos e celebra crescimento

Fonte: ABES
Sinqia compra empresa Tree Solution e entra no mercado de câmbio

Fonte: ABES
Qlik adquire Blendr.io para direcionar dados em tempo real a aplicativos SaaS e automatizar
processos corporativos

Fonte: ABES
Cloud: Systax e Sky.One firmam parceria para facilitar migração de dados fiscais

Fonte: ABES
É hora de expandir os limites do conhecimento – Artigo Marcela Vairo

Fonte: ABES
Adistec Brasil firma parceria com a divisão de Networking da NVIDIA

Fonte: ABES
Brasoftware auxilia a Jonas Birger a redesenhar seu processo de gestão de projetos com BIM

Fonte: ABES

vídeos
Assista na íntegra o quarto webinar “Novos tempos - Investimentos e saúde: como o
setor se adaptou à crise e às novas demandas”
A live aconteceu no último dia 25 de novembro

oportunidade de negócios
Atento lança sua aceleradora de startups
Fonte: ABES
VTEX anuncia seus novos Programas de Aceleração de 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 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.

