edição de 22/12/2020

Marco Legal das Startups reduzirá burocracia e atrairá
investimentos
Em webinar, ABES discute os impactos do
projeto de lei ao mercado brasileiro de
inovação e empreendedorismo

ABES participa de discussão sobre PEC que propõe a isenção de
impostos para o mercado de games
Proposta de iniciativa popular para isentar os videogames de impostos está
em análise no Senado

2020 confirma a importância do associativismo
Confira os avanços alcançados pelo setor, considerando as realizações da
entidade e decisões governamentais em 2020

notícias
Blockbit anuncia expansão internacional e crescimento médio de 30%

Fonte: ABES
ADP firma parceria com Universidade Zumbi dos Palmares e cria módulo de
treinamento para EAD

Fonte: ABES
Lei da Internet das Coisas é sancionada pelo presidente da República

Fonte: ABES
Amanco Wavin ganha 25% de produtividade no centro de distribuição com
tecnologia de coleta de dados por comando de voz

Fonte: ABES

IN – Inteligência de Negócios firma parcerias estratégicas de canal com a Net7,
em Porto Alegre (RS) , e Mistral Tecnologia, em Ribeirão Preto (SP)

Fonte: ABES
Thomson Reuters escolhe AWS para impulsionar transformação digital

Fonte: ABES
TOTVS apresenta solução para entrada das instituições financeiras na era do
PIX

Fonte: ABES
CLM distribuirá solução de proteção de canais sociais e digitais da SafeGuard
Cyber na América Latina

Fonte: ABES
Solo Network lança consultoria tecnológica e jurídica para adequação das
empresas à LGPD

Fonte: ABES
Shift cria solução com tecnologia InterSystems para laboratórios cumprirem
portaria do Ministério da Saúde

Fonte: ABES
TIVIT investe R$20 milhões em hub de inovação que já desenvolveu soluções
para o combate da Covid-19

Fonte: ABES
Mais de 100 mil varejistas poderão ter tecnologia para pagamento por
reconhecimento facial

Fonte: ABES
Os próximos passos da transformação digital e IoT no Brasil, por Yassuki
Takano

Fonte: ABES
Indústria 4.0 e Business Intelligence são inseparáveis, por Clayton
Montarroyos

Fonte: ABES
O caminho para a Evolução Digital, por André Cioffi

Fonte: ABES

vídeos

Confira os vídeos
Veja quais são os impactos da Reforma
Tributária no setor de TI, discutidos no
webinar Novos Tempos
ABES fala sobre Marco das Startups
com deputado Vinícius Poit, Paulo Alvim
(MCTI) e Igor Manhães (Economia) no
último webinar Novos Tempos do ano
Confira o webinar da ABES sobre Seguro
Cibernético e a Lei Geral de Proteção de
Dados
Na TV Senado, Dr. Manoel dos Santos,
diretor jurídico da ABES, fala sobre o
mercado de games
Boas festas!

oportunidade de negócios
Nova lei do Fust é sancionada e levará internet a locais sem acesso
Fonte: ABES
Internet das Coisas: BNDES e SENAI fazem chamada pública para
projetos de eficiência industrial
Fonte: ABES
IPT Open Experience: espaço dinâmico para inovação de alta
intensidade é inaugurado em São Paulo
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
GT ESOCIAL
Reinaldo Rodrigues
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.

