
 

edição de 28/04/2021 

 

ABES e FDC convidam para café virtual sobre os modelos de gestão 
no setor de TIC 

 

Encontro virtual acontece dia 5 de maio, às 8h30, no qual será 
divulgado o resultado da pesquisa “Diagnóstico de Gestão”. 
Participe e descubra como utilizar novas estratégias mais 
apropriadas para a velocidade da disrupção dos negócios que 
estamos vivendo. 

 

ABES aposta em lideranças femininas e nomeia Flávia Brito como Vice-Presidente em 
Pernambuco e Juliana Natrielli como Diretora Adjunta de Micro e Pequenas Empresas 

Iniciando a estratégia de expansão regional e com o propósito de contribuir para a construção de um Brasil 
mais digital e menos desigual, a ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software aposta em duas 
novas lideranças femininas.  

 

Artigo Alcely Strutz Barroso - Negócios digitais no presente e no futuro 

A Coordenadora do Comitê do Futuro do Trabalho da ABES fala sobre as mudanças induzidas pela tecnologia 
no mercado de trabalho que vêm sendo pautas de reflexão há vários anos.  

 

Alinhada à nova lei de licitações, ABES promove a iniciativa Uma Empresa Ética 

Associação incentiva a importância dos programas de integridade e oferece gratuitamente aos associados 
curso sobre compliance e ética, canal de denúncias e certificado para quem cumprir todos os requisitos. 

 

Inscrições abertas para o curso on-line “Lei Geral de Proteção de Dados: Fundamentos e 
Implementação” 

A capacitação será realizada em 8 aulas, das 16 às 19 horas, de 07 a 10/06 e de 14 a 17/06 de 2021, com 
carga horária total de 24 horas.  
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ABES dá as boas-vindas aos seus novos estagiários 

Um programa de estágio é um importante meio para atração de talentos para o setor de TIC e, hoje em dia, é 
um processo muito rico de troca de conhecimento, de visões de mundo e experiências.  

 

Regime tributário e incentivos fiscais ajudarão a destravar o potencial de IoT no Brasil 
Artigo assinado por Werter Padilha, Conselheiro da ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) 
e CEO das empresas Sawluz IT e Taggen Soluções IoT. 

 

 

notícias 

 

Serasa Experian adquire parte da Brain Ag e fortalece análise de crédito para o agronegócio 
Fonte: ABES 

Levantamento da Trend Micro revela crescimento de 20% nas ameaças cibernéticas em 2020 e 
mais de 62,6 bilhões de ataques 
Fonte: ABES 

Konica Minolta Japan escolhe InterSystems IRIS for Health™ para integrar dados em sistemas de 
saúde 
Fonte: ABES 

Estudo da IBM mostra que mudanças voluntárias de emprego e busca por capacitação podem ser 
maiores em 2021 
Fonte: ABES 

Cisco AppDynamics oferece solução para fortalecer segurança contra ameaças e permitir 
desempenho máximo de aplicações 
Fonte: ABES 

Grupo Squadra amplia oferta com soluções de alta tecnologia da Skalena 
Fonte: ABES 

BluePex lança modelo de negócio voltado a provedores de serviços gerenciados de TI 
Fonte: ABES 

Huawei e SENAI anunciam parceria nacional para capacitar profissionais para o setor de 
telecomunicações 
Fonte: ABES 

MCTI/FINEP e MAPA assinam Acordo de Cooperação para projetos de CT&I em áreas prioritárias  
Fonte: ABES 
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vídeos 

 

Café com o especialista Thiago Camargo sobre a nova Lei de Licitações com foco em TI  

 

A ABES promoveu o Café com o especialista Thiago Camargo, para uma conversa sobre a nova Lei 
de Licitações com foco na tecnologia da informação. Thiago é Diretor de Tecnologia da Prospectiva, 
ex-Secretário Nacional de Políticas Digitais no Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação 
(MCTI), Advogado e Mestre em Administração Pública pela Columbia University. 

 

ABES promove mesa redonda internacional sobre Privacidade, Proteção de Dados e a 
atuação do DPO 

 

Líderes nacionais e internacional da ANPD, IBM, Cosan e Tivit se reuniram no último dia 7, com 
tradução simultânea, para falar sobre as perspectivas do lado da ANPD, com uma visão global da 
IBM, e melhores práticas em relação a privacidade, com a perspectiva da DPO de um dos maiores 
grupos brasileiro, da Cosan e da Tivit. 
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oportunidade de negócios 

 

Serpro faz chamamento público para serviços de RPA 
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. 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 
André Elias Gonçalves 

COMITÊ FUTURO DO TRABALHO 
Alcely Barroso 
Ariela Simoni 

GT ESOCIAL 
Reinaldo Rodrigues 
Luciana Miranda 

COMITÊ REGULATÓRIO 
Andriei Gutierrez 

GT COMPRAS PÚBLICAS 
Ana Carolina da Motta 
Diogo Brunacci 
Ludmar Sant’Anna 

GT PROTEÇÃO DE DADOS 
Daniella Caverni Machado 
Francisco Eduardo Espuny 

GT TRIBUTÁRIO 
André Iizuka 
Mércia Barbosa 
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benefício associado ABES 

 

 

Informe-se pelo e-mail contato@caesbra.org.br. 
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