edição de 21/07/2021

Participe da reunião de lançamento do GT Open RAN
Primeiro encontro acontecerá no dia 3 de agosto, ás 17h.

Novo Guia de Fomento à Inovação será lançado no dia 28 de Julho
Encontro reunirá especialistas do setor para debater a importância desse tema.

ABES lança Estudo do Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2021
Dados serão anunciados no evento que acontece no dia 4 de agosto, às 8h30.

ABES é a favor da adesão do Brasil à Convenção de Budapeste Contra o Crime Cibernético
Associação assinou manifesto que afirma que o Brasil deveria se tornaria um Estado-membro,
assim como mais de 60 países, incluindo Estados Unidos e grande parte da União Europeia.

ABES fecha parceria com a Blue EdTech
Empresa busca aumentar a capacitação de jovens no mercado de trabalho voltado para tecnologia.

ABES debate Inteligência Artificial em audiência pública na Câmara dos Deputados
Pesquisadores e entidades do setor de inteligência artificial pediram cautela nos esforços do
Congresso Nacional em regulamentar o setor.

notícias
SONDA apresenta solução para pagamento via PIX para setor de energia elétrica

Fonte: ABES
Afinal, quais as reais oportunidades de negócio que o Open Banking pode gerar?

Fonte: ABES

CLM visa atingir maturidade ESG até 2022

Fonte: ABES
Inatel e Taggen desenvolvem projeto pioneiro na América Latina para localização de alta precisão
com baixo custo

Fonte: ABES
Inteligência Artificial avança rápido demais e gera riscos, diz KPMG

Fonte: ABES
Cisco anuncia inovações em nuvem para ajudar os clientes a usar a cloud com inteligência e obter
novas experiências digitais

Fonte: ABES
Setor empresarial alerta para impactos negativos da Reforma do IR e pedem aprofundamento das
discussões

Fonte: ABES
Gartner divulga que as vendas mundiais de smartphones aumentaram 26% no primeiro trimestre
de 2021

Fonte: ABES
O impacto da pandemia e o papel da tecnologia no ensino médico

Fonte: ABES
Logicalis adquire a empresa siticom, especialista em infraestrutura avançada de rede e soluções 5G

Fonte: ABES
59 organizações pleiteiam a derrubada ao Veto do Art. 7 do Marco Legal das Startups (LC 182/2021)

Fonte: ABES
Solo Network prepara Santher para conformidade com a LGPD

Fonte: ABES
Ferramentas legítimas armadas para ransomware em 2021

Fonte: ABES
Metade das operadoras de 5G corporativo não têm o conhecimento ou ferramentas para encontrar
e corrigir vulnerabilidades de segurança

Fonte: ABES
Arteris assegura trabalho remoto com tecnologia Citrix Workspace

Fonte: ABES

vídeos
Mesa Redonda Internacional Alfabetização de Dados

Encontro virtual organizado pela ABES aconteceu dia 07 de julho, às 10h, e debateu a importância
da cultura de alfabetização de dados.

oportunidade de negócios
AWS anuncia competição global para encontrar e corrigir 1 milhão de bugs de software

Fonte: ABES
Projeto Vila A Inteligente lança edital para atração de empresas

Fonte: ABES
Siemens e SAP ampliam parceria para oferecer soluções inteligentes de serviço e gerenciamento
do ciclo de vida de ativos

Fonte: ABES
Seal Telecom oferece plataforma para agendamento de espaços nos escritórios

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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