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ABES e FUNDAÇÃO DOM CABRAL divulgam o resultado da pesquisa Diagnóstico
de Gestão
O acompanhamento de mercado, concorrência e a interação e
medida de satisfação de clientes são campos de melhoria
necessários para manutenção da relevância dos negócios e
aumento do LTV.

ABES manifesta seu pesar pelo falecimento de Aleksandar Mandic
Na quinta-feira, dia 06/05, morreu Aleksandar Mandic, um dos pioneiros da internet no Brasil. Ele
foi um empreendedor no setor de telecomunicações e um dos primeiros a explorar a internet
comercialmente no Brasil na década de 1990.

Segurança em nuvem sem uma ótima equipe não é nada
Artigo por Lauro de Lauro, Diretor de Marketing na ABES.

ABES fecha parceria com ITESCS e BioPark para fortalecer o empreendedorismo inovador
no país
Startups participantes terão acesso gratuito, por um período de seis meses, aos serviços e
experiência da Associação nas áreas jurídica, regulatória, tributária e mercadológica.

Save the date: Movimento Brasil, País Digital vai mostrar como impactou mais de 10
milhões de brasileiros em 5 anos de trajetória
Anote na agenda e fique preparado para comemorar os 5 anos de trajetória do Brasil, País Digital. O
evento acontece no próximo dia 19 de maio, às 8h30, com transmissão ao vivo nas redes sociais do
movimento.

notícias
EMBRAPII irá ampliar sua rede de centros de pesquisa em IoT e Manufatura 4.0

Fonte: ABES
Marinha do Brasil utilizará solução de tokens criptográficos da brasileira Kryptus

Fonte: ABES
Agronegócio: mercado da maçã cresce de olho nos indicadores com apoio da tecnologia

Fonte: ABES
Pesquisa da Trend Micro revela os 4 desafios da migração em nuvem para empresas de healthcare

Fonte: ABES
OpenText oferece detecção e resposta de endpoint na nuvem

Fonte: ABES
BizCapital adota IBM Watson para ajudar empresas durante a pandemia

Fonte: ABES
Accenture e Salesforce ampliam parceria para ajudar empresas incluírem o conceito de
sustentabilidade em seus negócios

Fonte: ABES
SAS lança ferramenta gratuita para empresas identificarem grau de maturidade em marketing
analítico

Fonte: ABES
ADP lança funcionalidades exclusivas que contribuem para tornar o RH mais digital

Fonte: ABES

vídeos
Café com o especialista Ronny Charles Lopes sobre a nova Lei de Licitações com foco em
TI

Encontro virtual organizado pela ABES aconteceu dia 12, às 8h30, e abordou as oportunidades para o setor de TI
e os diferenciais para a contratação de produtos e serviços de TIC.

ABES promove Café com a FDC: sobre a eficiência da gestão do setor de tecnologia

Para responder questões como quais são os pontos fracos e fortes nos modelos de gestão que predominam no
setor de Tecnologia da Informação, a ABES e a Fundação Dom Cabral realizaram este café virtual, no qual foi
divulgado o resultado da pesquisa “Diagnóstico de Gestão”.

oportunidade de negócios
Ata de Registro de Preço da Cloudera
Fonte: ABES
Overdrives abre inscrições para novo programa de aceleração
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.
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