Edição de 12/08/2020

Tecnologia é aliada na melhora da qualidade de vida e
combate às desigualdades
Pesquisadores e engenheiros de grandes empresas do Brasil se
uniram em webinar da ABES para debater sobre urbanização e
como a tecnologia pode ajudar a solucionar questões de meio
ambiente, mobilidade e sociedade

CIO é peça-chave na transformação digital

A atuação do CIO cresce nas organizações em função da transformação digital e das tecnologias de
informação e comunicação que assumem nos negócios

Bossa Nova Investimentos é nova parceira do ABES Startup Internship Program

A Bossa Nova Investimentos se tornou parceria do ABES Startup Internship Program para fortalecer as
empresas, gerar sinergia entre fundos de investimentos, incubadoras e aceleradoras, além de contribuir
para que os negócios possam superar os desafios dos mercados nos quais atuam

Cursos do Instituto Êxito de Empreendedorismo são selecionados para associados da ABES

Como parte do convênio, a ABES selecionou mais de 100 cursos e palestras inspiradoras para compor a
plataforma exclusiva da entidade

Webinar NOVOS TEMPOS debaterá tendências do blockchain

No dia 12 de agosto, a partir das 14h30, especialistas da área vão discutir as perspectivas do blockchain

Grupo especial da Reforma Tributária criado pela ABES define coordenadores e plano inicial de
trabalho
Grupo especial, que é parte do GT Tributário (Comitê Regulatório), será dedicado em estudar as 3
propostas da Reforma Tributária e suas implicações

Notícias
Novas tecnologias visam garantir mais segurança no acesso às empresas na retomada do trabalho
presencial
Fonte: ABES
ADP disponibiliza relatórios que auxiliam empresas na estruturação de ações para a retomada
Fonte: ABES

Estudo aponta aumento de 238% nos ataques cibernéticos a instituições financeiras em meio à COVID19
Fonte: ABES
Programa de Capital de Giro é regulamentado para Preservação de Empresas
Fonte: ABES
Blueprint suporta a agilidade dos negócios para modernização de arquiteturas
Fonte: ABES
Siemens adquire UltraSoC para otimizar suas soluções de projeto de gerenciamento de um produto
Fonte: ABES
A10 e CLM lançam laboratório IoT/5G
Fonte: ABES
Serasa Experian possibilita renovação, portabilidade e compra de certificado digital 100% pela internet
Fonte: ABES
Seguro Bradesco Saúde amplia serviços on-line durante a pandemia
Fonte: ABES
Programa da Softex apoiará o empreendedorismo digital feminino no Rio de Janeiro
Fonte: ABES

Vídeos
Assista na íntegra o webinar “Novos Tempos: A vida nas
cidades”

Oportunidade de Negócios
Oxigênio Aceleradora abre as inscrições para o 10º ciclo de aceleração com o foco em startups em fase
de tração
Fonte: ABES
Câmara de Comércio Brasil-Canadá abre inscrições para o Elevator Pitch 2020
Fonte: ABES
Instituto Nexxera abre inscrições gratuitas para programa de desenvolvimento de empreendedores e
negócios de impacto
Fonte: ABES

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.

