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Francisco Camargo traz
recomendações para os negócios
em tempos de pandemia
Presidente do conselho da ABES reuniu
seis dicas para as empresas manter os
fluxos durante e após Covid-19

ABES realiza um webinar, em parceria com KPMG, para discutir
futuro das startups

Evento gratuito reúne executivos para debater tecnologia competitiva e os impactos
gerados pelo novo coronavírus no setor

ABES dá início ao ABES Academy com curso online sobre LGPD
Com participação de 30 alunos, as aulas tiveram início no dia 25 de maio

Já sabe se sua empresa está em conformidade com a LGPD?
Acesse o diagnóstico gratuito, criado pela ABES em parceria com EY.

Notícias
BRF lança plataforma para receber soluções tecnológicas
Fonte: ABES

Demetrio Carrión, sócio-líder de Cibersegurança da EY, reforça a importância da
segurança na internet em tempos de pandemia
Fonte: ABES

Brasoftware e Autodesk lança série de treinamentos e workshops para Companhia
Hidrelétrica do São Francisco (CHESF)
Fonte: ABES

TOPdesk Brasil apresenta cinco tendências para o gerenciamento de serviços de TI
em 2020
Fonte: ABES

Arcserve e Nutanix traz segurança e infraestrutura para ambientes hiperconvergentes
no Brasil
Fonte: ABES

Microsoft apresenta relatório de ações para ajudar governos e comunidades durante a
pandemia no Brasil
Fonte: ABES

Oracle doa serviço de nuvem para o projeto 'Rede Vírus', apoiado pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Fonte: ABES

Michael Allen, vice-presidente do Dynatrace, comenta sobre o uso de Inteligência
Artificial aos usuários de bancos on-lines
Fonte: ABES

Vídeos
Assista na íntegra o webinar "O Novo
Normal: Comportamento humano"

Assista na íntegra o webinar "Novos
Tempos: Cenários Político e
Econômico"

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

Por meio da CAESBRA, a ABES oferece um
plano de saúde nacional, com hospitais de
excelência do Brasil para as empresas
associadas, com custos inferiores aos que
estão sendo praticados no mercado. Informese pelo e-mail saude@A2Gseguros.com.br.

