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Meu Futuro Digital é novo
parceiro da ABES para promover a
educação aos profissionais do
setor
Apoio visa contribuir para o ingresso de
jovens no mercado de trabalho no setor
de TI

A inovação tecnológica no Brasil não entrou em quarentena

Werter Padilha aponta as oportunidades de incentivo à inovação e
empreendedorismo no Brasil em ao longo da pandemia

CIOs de grandes empresas compartilham experiências sobre momento atual
em webinar da ABES
Executivos da Klabin, Sapore, Aqua Capital e KPMG debatem a transformação
digital em tempos de pandemia na próxima quarta-feira (29)

A virtualização das atividades corporativas sob os aspectos de Compliance
Webinar abordou as adequações necessárias para a retomada das atividades
presenciais e as mudanças que serão permanentes nos negócios, relações
trabalhistas, relacionamento com os clientes e prestação de serviços

Notícias
Os riscos do adiamento da LGPD para os negócios brasileiros
Fonte: ABES
Dynatrace anuncia o lançamento do Keptn que simplificará o avanço da indústria
em direção ao uso de ambientes de Nuvem Autônoma
Fonte: ABES
IBM propõe cinco princípios de design destinados a combater uma nova geração
de abuso doméstico
Fonte: ABES
Rimini Street reduziu o tempo de resolução de problemas de software com o uso
de novas aplicações de Inteligência Artificial
Fonte: ABES
Microsoft cria um AI Industry Board no Brasil
Fonte: ABES

Governo Federal lança linha de crédito associada ao programa de Capital de Giro
para Preservação de Empresas
Fonte: ABES
BNDES aprova R$ 12 bi em suspensão de pagamentos de empréstimos
Fonte: ABES
Nova modalidade de empréstimos para fornecedores do governo federal, estados
e municípios
Fonte: ABES
Conectividade no campo é uma realidade próxima? Leia artigo de Vitor Knop,
consultor da Logicalis
Fonte: ABES
TIVIT garante estabilidade para alta demanda de transações com migração de
infraestrutura da Credz para nuvem
Fonte: ABES

Vídeos
Assista na íntegra o webinar "Novos
Tempos: A virtualização das atividades
corporativas sob os aspectos de
Compliance"

Oportunidade de Negócios
Inscrições abertas para o novo Liga AutoTech que vai prospectar, selecionar e
acelerar startups em conjunto com grandes corporações do setor automobilístico,
transporte e logística
Fonte: ABES
Supera Parque seleciona empreendedores com ideias ainda no papel até jovens
empresas já estabelecidas para programa de incubação
Fonte: ABES
Empresas de TI e instituições têm até 1 de agosto para participarem
gratuitamente do Smart China Expo 2020
Fonte: ABES
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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.

