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ABES participa da missão
presidencial na Ásia e Oriente
Médio
O objetivo de Rodolfo Fücher, presidente
da ABES, é atrair investimentos para o
Brasil

Specialisterne lança iniciativa para manter a gratuidade da
capacitação e inclusão profissional de pessoas com autismo
Dos 97 alunos formados pela Associação desde 2015, 75 conquistaram uma
oportunidade de trabalho

ABES e EY trabalham em parceria para evitar multas milionárias
da LGPD no Brasil
A iniciativa tem como objetivo educar o mercado quanto às exigências da nova lei

Startup Nation Experience 2020: sua oportunidade de fazer
negócios em Israel
A missão tem como meta transmitir aos brasileiros todo o DNA israelense de
disrupção tecnológica, desvendar os pilares que sustentam o ecossistema de
inovação e incentivar novas parcerias

OCDE apresenta análise sobre a transformação digital do Brasil
na ABES SOFTWARE CONFERENCE

Roberto Martínez-Yllescas, diretor da OCDE, analisou o posicionamento do Brasil no
contexto da economia digital global a partir de indicadores estabelecidos instituição

Notícias
Artigo | Ética, a empresa sem jeitinho
Fonte: ABES

Artigo | Como a transformação digital pode ajudar a salvar vidas
Fonte: ABES

Artigo | Da telemetria ao diálogo entre máquinas: o que sua companhia ganha com
IoT
Fonte: ABES

Cisco e OEA lançam Cybersecurity Innovation Councils na América Latina
Fonte: ABES

Programa P-TECH da IBM treinará 10 mil jovens da América Latina em habilidades
profissionais para o futuro
Fonte: ABES

AVEVA lança solução integrada de software de EPC para melhorar o retorno sobre
projetos de capital intensivo
Fonte: ABES

Eventos apoiados pela ABES
ABES apoia a 12º Knowledge Cities World Summit, evento
internacional sobre Cidades do Conhecimento
Fonte: ABES

ABES e Desenvolve SP promovem workshop sobre linhas de
financiamento em 29/11
Fonte: ABES

Vídeo
Associado, engaje-se na iniciativa
UMA EMPRESA ÉTICA!

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 PROPRIEDADE INTELECTUAL
Jeferson Stutz
Paulo Bozza
COMITÊ DE TECNOLOGIA DIGITAL
Onivaldo Roncatti
COMITÊ REGULATÓRIO
Andriei Gutierrez
GT PROTEÇÃO DE DADOS
Daniella Caverni Machado
Francisco Eduardo Espuny
GT TRIBUTÁRIO
André Iizuka
Mércia Barbosa

Benefício Associado ABES

