edição de 23/11/2021

ABES convida para um Café sobre inovação com foco no Rio Grande do Sul
Evento, que será 100% online e gratuito, vai discutir a importância
dos ecossistemas de inovação e contará com especialistas e
entidades do setor

ABES promove bate-papo sobre a Nova lei de Licitações na área de TI
Em evento gratuito, especialistas vão debater os impactos desta legislação

Brasil pode perder competitividade com o aumento da carga tributária sobre os salários,
aponta a ABES
Escassez de especialistas no setor de tecnologia, assédio internacional por talentos e o aumento dos custos
da folha tornam inviável para uma empresa brasileira reter talentos e competir no cenário internacional

Artigo: Educação de jovens com um olhar para a tecnologia torna-se necessária para o
desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida nas cidades
Programas com foco em jovens aprendizes precisam ser cada vez mais atuais e conectados com as
necessidades de mercado

notícias
Indra lidera o maior projeto situacional de consciência cibernética para a defesa da Europa

Fonte: ABES
Gartner anuncia as principais tendências estratégicas de tecnologia para 2022

Fonte: ABES

Artigo: O mercado de exploração de N-Day e o crescimento do modelo “as-a-Service”

Fonte: ABES
Artigo: Como a modernização de aplicativos pode alavancar os negócios no setor varejista?

Fonte: ABES
Pedro Oliveira é o novo Head Corporativo de Produto ERP da Senior Sistemas

Fonte: ABES
Artigo: Como as plataformas virtuais podem ajudar a garantir a água do mundo real

Fonte: ABES
TecBan usa AWS para escalar sua plataforma de Open Banking as a Service

Fonte: ABES
TOTVS anuncia consultoria para implementação e revisão de práticas ESG dentro das empresas

Fonte: ABES
TOPdesk agiliza processos e customiza operações de clientes da CORUS IT Solutions

Fonte: ABES
HC firma parceria com ecossistema de empresas para testar tecnologia 5G

Fonte: ABES
Dynatrace expande colaboração estratégica com a Microsoft

Fonte: ABES

vídeos
Mesa Redonda Internacional – Portugal: Porta de Entrada do Mercado Europeu

Bate-papo tratou de políticas de incentivo, centros de empreendedorismo, aceleradoras e
incubadoras e tendências do ecossistema português de TIC

Bate papo sobre a LGPD - Fundamentos e Adequação

ABES reuniu experientes profissionais para conversar sobre o tema, considerando as mais
recentes diretrizes da ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados

oportunidade de negócios
Empresa norte-americana Autopsy.Online busca parcerias de distribuição no Brasil

Fonte: ABES

comitês da ABES
Conheça os comitês da ABES e seus líderes. 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 BI E ANALYTICS
Líderes: Cesar Ripari e Érico Aleixo
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
Líder: André Elias Gonçalves
COMITÊ FUTURO DO TRABALHO
Líderes: Alcely Barroso e Ariela Simoni
COMITÊ REGULATÓRIO
Líder: Andriei Gutierrez
COMITÊ DE STARTUPS
Líderes: Cassio Spina e Eduardo Felipe P. Matias

GT ESOCIAL
Líderes: Reinaldo Rodrigues e Luciana Miranda
GT COMPRAS PÚBLICAS
Líderes: Ana Carolina da Motta, Diogo Brunacci e Ludmar Sant’Anna
GT TRIBUTÁRIO
Líderes: André Iizuka e Mércia Barbosa
GT PROTEÇÃO DE DADOS
Líderes: Daniella Caverni Machado e Francisco Eduardo Espuny
GT CYBERSECURITY
Líderes: Márcio Gonçalves, Afonso Lamounier e Fernando Gebara
GT INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Líderes: Loren Spíndola e Eduardo Paranhos
GT OPEN RAN
Líder: Emilio Loures

benefício associado ABES

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

