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Abertas as inscrições para o treinamento sobre compliance “Uma empresa
ética”
O Programa Uma Empresa Ética, uma iniciativa da ABES que
visa promover a ética e a integridade no ambiente de
negócios brasileiro, já programou a 4ª edição do Treinamento
on-line sobre Compliance e outras boas práticas de combate à
corrupção

Qualificação profissional: Meu Futuro Digital impacta mais de 100 mil jovens em 2020
e almeja crescimento
O portal da ABES entrevistou Rubem Duek, cofundador e CEO do Meu Futuro Digital, um movimento
que tem o propósito de transformar o Brasil para o futuro do Trabalho por meio da Educação e da
Tecnologia da Informação, do qual a ABES é uma das apoiadoras

ABES Academy promove curso sobre LGPD
A ABES ACADEMY, setor de educação e formação continuada da ABES, vai iniciar suas atividades em
2021 com a nova turma do curso on-line “Lei Geral de Proteção de Dados: Fundamentos e
Implementação”

Primeiro webinar de 2021: Café com Israel
Israel é um dos países que lideram o ranking de desenvolvimento de inovações disruptivas e ganhou o
título de “startup nation’" por ter o maior número de startups e empresas de tecnologia per capita do
planeta. E para que você possa conhecer as oportunidades de parcerias nesta potência mundial em
inovação e negócios, a ABES e a IBI-Tech, empresa israelense, inicia a série de encontros virtuais Café
com Israel, para mostrar as oportunidades de parcerias neste dinâmico ecossistema empreendedor

notícias
BMC fortalece inteligência, segurança e DevOps de mainframe com ofertas novas e
aprimoradas

Fonte: ABES
VTEX abre seu primeiro escritório na Ásia e expande sua presença global

Fonte: ABES
Serasa Experian cria experiência totalmente digital em novo processo de onboarding

Fonte: ABES
TIBCO ajuda Pirelli a implantar plataforma iPaaS para suportar ecossistema digital de TI

Fonte: ABES
Senior Sistemas adquire nova empresa e expande para a América Latina

Fonte: ABES
Adobe promove Gabriela Viana a CMO para clientes corporativos nos EUA

Fonte: ABES
As 5 tendências que impactarão o setor cibersegurança em 2021

Fonte: ABES
FMX e Seys desenvolvem sistema de automação de trato bovino com GeneXus

Fonte: ABES
Cetic.br lança versão em português de guia para implementação de pesquisas sobre o uso das
TIC em escolas

Fonte: ABES
Brasil figura como um dos países com mais ameaças cibernéticas do mundo em 2020, alerta
Trend Micro

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 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

oportunidade de negócios
Ata de Registro de Preço da Cloudera
Fonte: ABES
Logicalis abre vagas em programa de estágio
Fonte: ABES
Sinqia lança programa de corporate venture capital com investimento de R$50
milhões
Fonte: ABES

TIVIT formará desenvolvedores em programa de Jovem Aprendiz
Fonte: ABES
BNDES Garagem define aceleradora de startup para ciclo com foco em impacto
socioambiental
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.

