edição de 29/09/2021

ABES apoia prorrogação da desoneração da folha
Associação entrega à deputada federal Bia Kicis, presidente da CCJ,
manifesto de apoio à aprovação do Projeto de Lei 2541/2021.

ABES discute saúde emocional e lança novo serviço às empresas associadas
Encontro acontecerá no dia 1º de Outubro, às 8h30.

Venha fazer parte do Comitê de Startups da ABES
Iniciativa visa discutir políticas públicas, as ações de disseminação de conhecimento, conexão e fomento.

Comitê de BI e Analytics da ABES está aberto para participação
Espaço para discussão de estratégias, tendências e de temas de interesse convergentes para conectar e
desenvolver o setor de TIC.

ABES Conference: Ministro Marcos Pontes é nomeado embaixador do Movimento Brasil,
País Digital
Evento anunciou os profissionais que se destacam em projetos e atividades que estimulam e colocam em
prática a transformação digital e inclusiva no Brasil.

ABES Conference: Rodrigo Galvão, VP da Oracle na América Latina fala sobre
transformação digital e ESG
Para o executivo, ESG é uma consequência do que o mundo espera, tanto das pessoas como das
corporações.

ABES Conference: Executivos debatem os benefícios de se pensar fora da caixa
Ricardo Brandão, CEO e Founder da Sky.One Solutions, sinalizou a importância de se colocar a inovação
como parte da cultura da empresa.

ABES Conference: Transformação digital, startups e inovação andam juntas
O relacionamento das empresas estabelecidas com startups geram aprendizado e inovação, destacou Fred
Santoro, head de Startups da Amazon Web Services (AWS) no Brasil.

ABES Conference: Reeskiling e Upskiling: duas formas de desenvolvimento para o
profissional da era da inovação
Danielle Andrade, Head Univerisity da TOTVS, e Jeni Shih, Ecosystem Enablement da IBM Technology Sales
nas Américas participaram do debate.

ABES Conference: Transformação Digital x Formação Profissional
Carla Alvez, Vice-presidente de Recursos Humanos da Oracle Latin America, sinalizou que os profissionais
precisam se atualizar o tempo todo, principalmente em tecnologia.

notícias
Drones: novos voos para o agronegócio brasileiro

Fonte: ABES
Case de Sucesso: Leroy Merlin utiliza inteligência de dados nas estratégias de negócios e
automação das campanhas de marketing

Fonte: ABES
Dígitro lança solução com gestão ativa de campanhas por aplicativos de mensagem como
WhatsApp e Messenger

Fonte: ABES
Gartner anuncia que as vendas globais de smartphones aumentaram 10,8% no segundo trimestre
de 2021

Fonte: ABES

Como lidar com a “pandemia de informações” estimulada pela COVID-19

Fonte: ABES
CLM e Thales lançam serviço de cloud para acelerar LGPD

Fonte: ABES
Uso de tecnologias inovadoras não faz parte da agenda estratégica das empresas

Fonte: ABES

vídeos
ABES Conference: Resilência Digital

Encontro virtual organizado pela ABES aconteceu dia 14 de setembro e reuniu renomados
executivos e especialistas para abordar a resiliência na transformação digital.

ABES Conference: Ambiente de Negócios

Encontro virtual organizado pela ABES aconteceu dia 15 de setembro e reuniu renomados
executivos e especialistas para abordar o ambiente de negócios na transformação digital.

ABES Conference: Fator Humano

Encontro virtual organizado pela ABES aconteceu dia 16 de setembro e reuniu renomados executivos
e especialistas para abordar o fator humano na transformação digital.

oportunidade de negócios
SAS lança programa de estágio para formar cientistas de dados

Fonte: ABES
Microsoft abre inscrições para terceira turma do programa Black Women in Tech

Fonte: ABES
IBM lança terceira edição da Maratona Behind the Code na América Latina em parceria com
empresas de software e integradores de sistema

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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benefício associado ABES

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

