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ABES contribui para o plano de
retomada das atividades no estado
de São Paulo
Associação apresentou protocolos para o
segmento de TI visando mitigar os
impactos causados pelo novo coronavírus
na economia local

ABES realiza webinar sobre estratégias de vendas no setor de TI
Evento gratuito convida executivos e consultores para dar dicas sobre novas
abordagens de comercialização em produtos e soluções tecnológicas. Inscreva-se!

ABES apoia ao movimento que auxiliam empresas superar as
adversidades e incertezas da vida empresarial

#VamosVirarOJogo propõe atividades em prol mundo corporativo e não possuem
conotação política-ideológica ou partidária

Jamile Sabatini Marques comenta sobre trabalho e
desenvolvimento econômico e social do Brasil

Diretora de inovação e fomento da ABES enfatiza, em artigo, a importância da
qualificação na mão de obra no setor de TI

BR Angels é a nova parceira do ABES Internship Program

Com a iniciativa, a empresa vai fortalecer cerca de 30 startups em até dois anos

ABES participa de painel sobre empreendedorismo organizado por
Sebrae em parceria com a KPMG
Jamile Sabatini Marques, diretora de inovação e fomento, vai representar a
associação durante o evento

Notícias

CPQD desenvolve plataforma com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de
aplicações de IoT
Fonte: ABES

Romulo Cioffi, vice-presidente de Operações da Squadra Tecnologia, comenta sobre
plataformas digitais no mundo dos negócios
Fonte: ABES

Centre for Information Policy Leadership, CIPL, participa de reunião sobre proteção
de dados
Fonte: ABES

GT Covid-19 divulga tecnologia que auxiliam empresas a identificar acesso de bots
meléficos
Fonte: ABES

Brasoftware lança programa nacional de capacitação para profissionais de TI
Fonte: ABES

IBM apresenta tecnologias para comercialização de capacidades essenciais no
Processamento de Linguagem Natural
Fonte: ABES

Dynatrace anuncia acordo com o Google e a Microsoft para o projeto sobre coleta e
descrição de dados de telemetria para sistemas distribuídos em Nuvem
Fonte: ABES

EMBRAPII investe 30 milhões em projetos de inovação para indústria nacional de 11
novas unidades credenciadas
Fonte: ABES

Vídeos
Assista na íntegra o webinar "Novos
Tempos: Assegurando a Competitividade
das Empresas"

Assista na íntegra o webinar "Novos
Tempos: O uso da Lei do Bem para a
competitividade das empresas"

Assista na íntegra o webinar "Novos
Tempos: Lei de Informática"

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. Informe-se pelo e-mail
saude@A2Gseguros.com.br.

