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ABES sela compromisso com a
prefeitura de São Paulo para
retomada do setor de TI na cidade
No último sábado, 27, associações do setor
se reuniram com Bruno Covas para assinar
protocolo que direcionará o setor de TI no
retorno das atividades

Segundo Índice LGPD ABES, 60% das empresas no Brasil não
estão à nova lei de proteção de dados
Das empresas que passaram pela avaliação da ferramenta, apenas 40,56% atendem
as exigências da nova lei

Devido ao grande sucesso, ABES abre inscrições para a terceira
turma do curso de LGPD
Inscrições e aulas são cem por cento online e os conteúdos serão apresentados a
partir de 20 de julho

ABES realiza webinar para discutir sobre governança e os
impactos na transformação digital nas empresas
Executivos se reúnem hoje (1), às 14h30, para discutir o tema e tirar dúvidas dos
participantes, as inscrições são gratuitas e seguem disponíveis

Capital Humano x Qualificação de profissionais de TI: Quais as
expectativas do mercado pós pandemia?
Em webinar promovido pela ABES, executivos e consultores de recursos humanos
refletiram sobre o mercado de trabalho e atualizações aos profissionais, veja o evento
na íntegra

Associados e parceiros ABES ganham 40% de desconto nos
cursos sobre vendas na ADVANCE Consulting
Os interessados devem utilizar os cupons de descontos até o dia 05 de agosto

ABES realiza webinar sobre benefícios e conveniências aos
associados e interessados
Evento acontece na próxima quinta-feira (2), a partir das 10h, com inscrições são
gratuitas

Notícias
Secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert, comenta sobre os
avanços na plataforma de recebíveis do governo federal
Fonte: ABES

Departamento de financiamento do MCTI lança edital no valor de R$50 milhões para
apoiar projetos de inovação em tecnologias 4.0
Fonte: ABES

TOVTS divulga nova tecnologia para atender departamento financeiro das empresas
de todos os setores
Fonte: ABES

AVEVA, em parceria com Axonify, lança solução em Inteligência Artificial para
Indústria 4.0
Fonte: ABES

Vice Presidente de Vendas da IBM, Marcelo Spaziani, comenta sobre as expectativas
das redes de suprimentos no futuro
Fonte: ABES

Indicados Capital é novo gestor de fundo de investimento do BNDES e Qualcomm
Ventures
Fonte: ABES

Hospital das Clinicas e Governo de São Paulo lançam programa para identificar
tecnologias e reduzir os impactos do Covid-19 na saúde dos Paulistanos
Fonte: ABES

BRQ Digital Solutions e FICO anunciam parceria para otimização de atendimento aos
clientes do setor de transportes, mercado financeiro e setores públicos
Fonte: ABES

Governo Federal lança PRONAMPE: programa de investimento para atender micro e
pequenas empresas
Fonte: ABES

Serasa e Movimento "Estímulo 2020" fecham parceria para oferecer linha de créditos
e capacitação de recursos para empresários de todos os setores
Fonte: ABES

DigiCert anuncia Jason Sabin como o novo CTO da empresa
Fonte: ABES

Mist Systems anuncia Ingram Micro como a primeira distribuidora no mercado de
produtos e soluções de TI no Brasil
Fonte: ABES

Estão abertas as inscrições de projetos de IA para o setor de indústria, promovido
pela Microsoft, SESI e SENAI
Fonte: ABES

MITIC investe R$10 milhões em recursos para projetos de Inteligencia Artificial aos
setores de saúde, indústrias e agronegócio
Fonte: ABES

Vídeos
Assista na íntegra o webinar Novos
Tempos: Abordagem de Vendas

Assista na íntegra o webinar Novos
Tempos: Lei de Informática

Assista na íntegra a participação do
Diretor da ABES, Lauro de Lauro, no
webinar promovido pelo site Channel
60º, sobre mercado de cloud

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.

