edição de 05/08/2021

ABES divulga o estudo “Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendência
2021”
Levantamento aponta que indústria de tecnologia cresceu mais de
20% durante pandemia.

Nova edição do Guia de Fomento à Inovação para o Setor de TIC
Documento reúne informações sobre os principais mecanismos e programas de financiamento ou de
incentivos fiscais do país e traz dicas de apoio às empresas no combate aos impactos da pandemia.

ABES promove Mesa Redonda Internacional sobre Agronegócio
Evento acontece no dia 11 de agosto, às 8h30.

Participe do treinamento de compliance do Programa Uma Empresa Ética
Encontro acontecerá no dia 2 de setembro, às 10h e já tem inscrições abertas.

ABES Academy lança novo curso de LGPD
Venha participar de 20 a 23/9 e de 27 a 30/9.

ABES fecha parceria com a ABIMDE
A união visa fortalecer a ética e integridade no mercado de defesa e segurança.

ABES e mais de 50 empresas lançam Fórum para segurança jurídica na LGPD
Objetivo é ser um hub nacional para a busca de sinergia do setor privado tanto para segurança jurídica,
quanto para a promoção da cultura da proteção de dados.

Desigualdade: o vilão não é a inovação e sim a sociedade
Confira artigo escrito por Rodolfo Fücher, presidente da ABES.

notícias
Governo Federal lança eSocial simplificado com novo layout

Fonte: ABES
Fábricas inteligentes enfrentam um dilema de segurança ao lidar com as emergentes ameaças ao
5G

Fonte: ABES
Como serão as telcos na era do 5G e Hybrid Cloud

Fonte: ABES
Mariana Hatsumura é a nova diretora de Azure da Microsoft Brasil e Ricardo Wagner o novo de
diretor de Trabalho Moderno e Segurança

Fonte: ABES
VTEX comemora sua estreia como empresa pública após IPO nos EUA

Fonte: ABES
Appgate e CLM anunciam nova estratégia de canais com o objetivo de formar uma rede de 300
parceiros até 2024

Fonte: ABES
Brasoftware apoia O2 Pós com soluções Autodesk voltadas para entretenimento e publicidade

Fonte: ABES
O colapso atinge o sistema de remuneração da saúde

Fonte: ABES
Com investimento de R$ 35 milhões, Huawei inaugura Centro de Inovação para ecossistema de 5G
em São Paulo

Fonte: ABES

Deputado Marcos Pereira é reeleito presidente do Conselho da Softex

Fonte: ABES
Manoel Jardim é o novo Diretor da LG lugar de gente

Fonte: ABES
Certificado digital tem crescimento recorde no país

Fonte: ABES
paySmart une emissão de cartão virtual para carteira digital ao Hub QR Code Elo

Fonte: ABES

vídeos
Fomento à Inovação para a competitividade das empresas / Lançamento do Guia de
Fomento à Inovação

Encontro virtual organizado pela ABES aconteceu dia 28 de julho, às 8h30, e abordou as linhas de
financiamento e de fomento oferecidas pelos órgãos públicos especializados e também o
lançamento da 3ª edição do Guia de Fomento à Inovação para o setor de TIC.

oportunidade de negócios
Sky.One abre 14 vagas de Estágio em 7 áreas distintas

Fonte: ABES

Programa Conecta Startup Brasil estimulou a geração de empregos no setor e conferiu tração às
startups aceleradas

Fonte: ABES

CIEDS e WhatsApp promovem capacitação gratuita para empreendedores das periferias

Fonte: ABES
FCamara abre inscrições para Programa de Formação com vagas para Desenvolvimento Full Stack
e UX Design

Fonte: ABES

Dígitro Tecnologia está com mais de 50 oportunidades para diferentes áreas da empresa

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 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
GT CYBERSECURITY
Márcio Gonçalves
Afonso Lamounier
Fernando Gebara
GT INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Loren Spíndola
Eduardo Paranhos

benefício associado ABES

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

