edição de 15/03/2021

ABES lança programa ReciTech com foco no impacto
socioambiental, alinhado a temática ESG
Programa em parceria com o Observatório
do Terceiro Setor e a ReUrbi tem como
objetivo apoiar projetos de inclusão e
capacitação digital, através do descarte e
reciclagem de equipamentos de tecnologia!

ABES convida associados para o novo Comitê Futuro do Trabalho
Para trocar experiências, conhecimento, debater tendências e sugestões de
políticas públicas nessa área, a ABES vai criar o Comitê FUTURO DO
TRABALHO e tem a satisfação de convidar os representantes das associadas
para a reunião de formação deste grupo, agendada para 18/03, às 15h30, na
qual serão discutidas a condução das atividades

ABES e BrazilLAB fecham parceria para estimular inovação no setor
público
Participantes terão acesso gratuito, por um período de seis meses, aos
serviços e experiência da Associação nas áreas jurídica, regulatória, tributária e
mercadológica

Increva-se: ABES promoverá Café Ágil by FDC – Acelere organizando
seus negócios em 17/03
As organizações privadas enfrentam grandes desafios em tempos de
transformação digital e de pandemia. Os profissionais que estão à frente da
gestão as empresas precisam desenvolver estratégias, cuidar da gestão das
pessoas e entregar resultados – só para citar alguns dos desafios

Inscrições abertas: STARTUP OLÉ 2021 busca startups e scaleups na
etapa brasileira
O objetivo é conectar os empreendedores do Brasil com corporações
europeias, investidores, aceleradoras, governos e imprensa, abrindo uma porta

exclusiva para a Europa e o mercado internacional. O evento tem o apoio
institucional da ABES

STF votou no dia 24/02 pela modulação de efeitos da decisão pela
tributação de ISS sobre software
ABES considera resultado fundamental para segmento de tecnologia, que terá
oportunidade de aumentar a produtividade em diversos setores da economia

Fundação Dom Cabral e ABES anunciam parceria para promover o
desenvolvimento das empresas do setor de software
“PAN ABES FDC” trará levantamento sobre os desafios e oportunidades que as
companhias da área têm; com os resultados será possível ajudar a impulsionar
o setor no Brasil

Posso Provar contribui para defesa da mulher contra violência por meio
de provas digitais com validade jurídica
Em uma parceria entre BidWeb e OriginalMy, apoio da ABES e de várias
instituições representativas da mulher, mercado de segurança e advogados, a
plataforma Posso Provar quer promover a redução da violência contra a
mulher na sociedade por meio da tecnologia com validação jurídica e de forma
gratuita

ABES remove mais de 79 mil conteúdos ilegais na internet em 2020
Balanço anual de monitoramento da associação aponta queda no número de
anúncios removidos, resultado de programa de proteção à propriedade
intelectual

notícias
Porto Digital fecha 2020 com crescimento de quase 22%

Fonte: ABES
TOTVS firma parceria com Workalove para conectar estudantes, instituições de
ensino e empresas

Fonte: ABES
BRQ recebe certificado da SAP para implementação e suporte Enterprise

Fonte: ABES

TIBCO anuncia Jorge López Morales como VP de vendas para a América Latina

Fonte: ABES
Salesforce Anuncia o Vaccine Cloud para Acelerar a Gestão Global de Vacinas

Fonte: ABES
Mercado de celulares tem alta de 10% no terceiro trimestre de 2020, segundo
a IDC Brasil

Fonte: ABES
Brasoftware cresce 34% e fecha 2020 com faturamento de R$1,9 bilhão e um
olhar promissor para 2021

Fonte: ABES
TIVIT e Terranova Security anunciam parceria para treinamentos sobre
segurança da informação

Fonte: ABES
Atos e SAP desenvolvem nova oferta que amplia experiência em nuvem dos
clientes

Fonte: ABES
Mercado: IN – Inteligência de Negócios eleita Latin America Master Reseller
Qlik de 2020

Fonte: ABES

vídeos
Café com Israel - políticas de inovação e oportunidades para empresas
brasileiras

No segundo encontro sobre o ecossistema de inovação de Israel, 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, falaremos sobre dois
segmentos de mercado: healthtech e cybersecurity.

oportunidade de negócios
Trend Micro oferece vagas para São Paulo e Brasília
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
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

Informe-se pelo e-mail contato@caesbra.org.br.

