edição de 24/03/2021

ABES se candidata para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados
Pessoais e da Privacidade
Associação indica seu presidente, Rodolfo Fücher, para a vaga de
Entidade Representativa do Setor Empresarial no Conselho
Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Nesse sentido,
a ABES pretende assegurar um ambiente de negócios propício à
inovação, ético, sustentável, dinâmico e competitivo globalmente.

ABES convida para Café sobre M&A no ambiente SaaS, marcado para 31/03
Para falar sobre as perspectivas de fusões e aquisições no mercado global de Software as a Service, a ABES
está organizando este café e convidou importantes especialistas e investidores para falar sobre o tema. O
encontro virtual começa às 8h30 e as inscrições são gratuitas

ABES e FDC realizam a pesquisa “Diagnóstico de Gestão”. Responda e concorra ao sorteio
de vagas para o curso “O Digital como resposta à crise”
O objetivo da pesquisa é identificar os desafios e temas críticos no desenvolvimento das empresas deste
segmento

ABES cria Comitê Futuro do Trabalho para conduzir atividades que atendam a crescente
demanda por tecnologia
Alcely Strutz Barroso, da IBM, e Ariela Zanetta Simoni, da TOTVS, são coordenadoras do novo projeto da
associação

Manifesto pelo veto parcial do PL 317/2021, que prevê cobrança pelo acesso a dados
públicos por contrariedade ao interesse público
A ABES acaba de divulgar um manifesto no qual solicita o veto parcial do PL 317, que prevê cobrança pelo
acesso aos dados públicos por contrariedade ao interesse público

notícias
Projeto promove capacitação e preparação gratuitas de mão de obra para a área de tecnologia da
informação

Fonte: ABES
Sky.One anuncia mais de 40 vagas de emprego em diferentes áreas e níveis

Fonte: ABES
Kryptus participará do projeto da nova Rede Operacional de Defesa do Brasil

Fonte: ABES
Cisco anuncia novo vice-presidente para América Latina

Fonte: ABES
Plusoft apresenta conceito de People Technology e foca em pessoas com reformulação da marca

Fonte: ABES
LatamPartnerOne: Uma plataforma construída para reimaginar a experiência dos parceiros da
Microsoft

Fonte: ABES
Citrix irá adquirir a Wrike para entregar espaço de trabalho digital moderno e promover o futuro do
trabalho

Fonte: ABES
AWS disponibiliza episódios inéditos de série sobre grandes startups da América Latina

Fonte: ABES
Autodesk anuncia intenção de compra da Innovyze, Inc. por US$ 1 Bilhão

Fonte: ABES

vídeos
Lideranças femininas no bate-papo sobre performance no futuro do trabalho

Quando se trata de avaliar a evolução do mercado de trabalho, as questões em debate são várias:
quais as principais competências esperadas dos colaboradores; quais as habilidades técnicas
desejadas; quais os novos empregos que serão criados; quais as perspectivas para a valorização
das mulheres e o aumento da diversidade; como preparar as pessoas para as mudanças e a
sociedade digital.

oportunidade de negócios
Market Guide da Softex identifica oportunidades de negócios para empresas brasileiras na
África do Sul
Fonte: ABES
Google abre inscrições para Desafios da Inovação na América Latina
Fonte: ABES
Serasa Experian abre mais de 40 vagas de estágio com progressão contínua de
remuneração e carreira
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 FUTURO DO TRABALHO
Alcely Barroso
Ariela Simoni
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.

