edição de 12/02/2021

ABES apoia o Connected Smart Cities & Mobility 2021, que traz ação inédita
de eventos regionais
A ABES reforça a parceria e o apoio institucional na
divulgação dos temas e no estímulo ao debate sobre cidades
inteligentes. A edição 2021 do evento será realizada entre os
dias 01 e 03 de setembro e traz ainda mais inovação em
relação às edições anteriores, como o formato híbrido, com
ações presenciais

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”

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

A série de Cafés continua e dessa vez com Canadá
Considerado um dos melhores países para se viver no mundo, o Canadá possui um ecossistema
empreendedor em expansão e que tem várias iniciativas que visam aproximar empresas e startups
brasileiras e canadenses. Estas e outras questões estarão na pauta do Café com o Canadá, um batepapo descontraído promovido pela ABES sobre este ecossistema

notícias
RGLOG migra para TOTVS e prevê ganho em produtividade com projeto de digitalização

Fonte: ABES
CLM e AlgoSec visam segurança em Nuvem na AL

Fonte: ABES
Antecipação de crédito para fornecedores da União começa a funcionar com o AntecipaGov

Fonte: ABES
Previsões da IDC Brasil para 2021: mercado de TIC crescerá 7%

Fonte: ABES
Estudo da IBM aponta que 94% das organizações maduras em agentes virtuais com IA já
alcançaram ou superaram investimentos

Fonte: ABES
ANPD convoca sociedade para formação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais
e da Privacidade

Fonte: ABES
Governo de SP abre Consulta Pública sobre solução tecnológica para atender a causa “O
Futuro do Trabalho”

Fonte: ABES
3 principais apostas em tecnologia na América Latina – Artigo Tonny Martins, Gerente Geral,
IBM América Latina

Fonte: ABES
Etiquetas eletrônicas apoiam integração entre online e offline em nova loja-conceito da Fast
Shop em SP

Fonte: ABES
BRF inaugura loja tecnológica com software RP Info

Fonte: ABES

vídeos

Confira como foi o primeiro evento virtual 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, iniciam a série de encontros virtuais Café com Israel, para mostrar as
oportunidades de parcerias neste dinâmico ecossistema empreendedor

oportunidade de negócios
Anprotec, Sebrae e Ministério da Economia lançam chamada nacional para
credenciamento de incubadoras e aceleradoras
Fonte: ABES
Trend Micro oferece vagas para São Paulo e Brasília
Fonte: ABES
Carreira: IGTI abre inscrições para bolsas nos bootcamps
Fonte: ABES
Cisco abre inscrições para programa de capacitação gratuita em segurança cibernética
Fonte: ABES
Com apoio do Google.org e BID Lab, JA Brasil abre inscrições para curso online e
gratuito
Fonte: ABES

Nexxera disponibiliza mais de R$ 1 bilhão para financiar a produção de empresas,
especialmente PMEs
Fonte: ABES
Ata de Registro de Preço da Cloudera
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 e Luciana Miranda
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.

