
 

edição de 03/09/2021 

 

“Ondas Exponenciais e Resiliência Digital” é tema do ABES Conference 2021 

 

Evento reunirá especialistas no setor nos dias 14, 15 e 16 de 
setembro. 

 

Marcia Lippert se torna Vice-Presidente Regional da ABES no RS 
Executiva integra o time de mulheres que fazem parte da equipe da associação. 

 

ABES se posiciona sobre os novos membros do Conselho Nacional de Proteção aos Dados 
Índice LGPD ABES aponta que cerca de 40% das organizações estão em conformidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados. 

 

Artigo:Todos os seus dados já foram roubados – o novo normal 
Confira artigo escrito por Paulo Milliet Roque, Vice-Presidente da ABES. 

 

Estudo realizado aponta que 50% das empresas brasileiras pretendem realizar operações 
de M&A nos próximos 12 meses 
Levantamento foi realizado em parceria pela ABES, BR Angels e Solstic Advisors. 

  

 

notícias 

 

Solo Network e T4Agro revolucionam a jornada do colaborador no campo com tecnologia do 
Microsoft Azure 
Fonte: ABES 

Colocar o cliente no centro da estratégia significa sobreviver no mercado em 2021 
Fonte: ABES 
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Trend Micro ajuda clientes a se enquadrarem na LGPD 
Fonte: ABES 

Aplicação da SAN Mobile desenvolvida em GeneXus é a mais inovadora da América Latina, segundo 
a SAP 
Fonte: ABES 

Em mudança estratégica, Divino Fogão implementa soluções Linx em toda rede de franquias 
Fonte: ABES 

Serasa Experian e Cecafé firmam parceria para mitigar riscos no mercado cafeeiro 
Fonte: ABES  

Registros de domínios criativos crescem em 2021; confira quais são os mais usados 
Fonte: ABES 

Pandemia aumentou solicitações de crédito online, segundo pesquisa global da Experian 
Fonte: ABES 

Como garantir o alto nível de qualidade do cuidado equilibrando os custos hospitalares no Brasil? 
Fonte: ABES 

Conheça a estratégia da Softplan para ser líder em inovação aberta no setor de software no Brasil 
Fonte: ABES 

Estudo avalia segurança na autenticação de identidade em aplicativos de bancos e marketplaces 
Fonte: ABES 

Documentário O Debatedor, da IBM, é destaque na 10ª Mostra Ecofalante de Cinema 
Fonte: ABES 

Novos caminhos para a inovação no Brasil 
Fonte: ABES 

Huawei, PTI e Coopavel se unem para desenvolver o maior projeto de inovação aberta do Brasil no 
agronegócio 
Fonte: ABES 
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vídeos 

 

Mesa Redonda Internacional "Desafios da Cibersegurança" 

 

Encontro virtual organizado pela ABES aconteceu dia 1º de setembro, às 14h e reuniu um time de 
convidados com grande conhecimento e experiência no tema. O evento contou com tradução 
simultânea e em libras. 

  

Mesa Redonda Internacional sobre Inovações no Agronegócio 

 

Encontro virtual organizado pela ABES aconteceu dia 11 de agosto, às 8h30, e abordou as novas 
tecnologias que estão sendo aplicadas na cadeia produtiva do agronegócio e como elas estão 
revolucionando o setor. 
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oportunidade de negócios 

 

SoftExpert oferece mais de 65 vagas de emprego no Brasil e no exterior 
Fonte: ABES 

LG lugar de gente oferece 50 vagas para profissionais da área de Tecnologia da Informação 
Fonte: ABES 

ADP abre inscrições para Programa de Estágio 2021 
Fonte: ABES 

Programa de formação em comércio digital da VTEX está com inscrições abertas em sete países 
Fonte: ABES 

Oracle busca mais de 500 profissionais e com oportunidades para o Brasil 
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 
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GT PROTEÇÃO DE DADOS 
Daniella Caverni Machado 
Francisco Eduardo Espuny 

GT TRIBUTÁRIO 
André Iizuka 
Mércia Barbosa 

GT CYBERSECURITY 
Márcio Gonçalves 
Afonso Lamounier 
Fernando Gebara 

GT INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Loren Spíndola 
Eduardo Paranhos 

 

benefício associado ABES 

 

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