
 

edição de 08/12/2021 

 

ABES, ACSP e mais de 200 entidades entregaram manifesto de rejeição ao 
projeto de lei classificado como ‘obra de arte da imperfeição’ 

 

Na ACSP, relator da reforma do IR afirma que PL não será votado 

 

ABES participa do lançamento da Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial na 
Câmara 

Grupo pretende atuar como um observatório para futuras atualizações do marco legal da inteligência 
artificial, além de acompanhar e apoiar projetos que abordem o tema 

 

ABES segue comprometida com as melhores práticas de ESG e disponibiliza gratuitamente 
Diagnóstico de Sustentabilidade 

Pioneira e inédita, ferramenta mede hábitos e recomenda ações voltadas para a sustentabilidade das 
empresas 

 

Abertas as inscrições do Call For Papers para o Connected Smart Cities & Mobility e 
AirConnected 2022 

Pesquisadores, estudiosos, empreendedores e organizações podem enviar propostas, até 21 de fevereiro, 
para palestrar nos eventos em formato híbrido 

 

Consulta E-digital: Atualização da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital 
Pesquisa está disponível até o dia 14/01/2022 
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notícias 

 

Microsoft e DataEX lançam primeira edição do Bootcamp Data Women Engineers 
Fonte: ABES 

Pesquisa da Trend Micro revela que as empresas não estão priorizando a segurança cibernética 
Fonte: ABES 

7 em cada 10 dívidas negativadas são recuperadas quando a pendência é comunicada por SMS, 
revela Serasa Experian 
Fonte: ABES 

Artigo: Quatro tendências em segurança de dados para 2022 
Fonte: ABES 

Pesquisa da Dynatrace revela desafios das organizações para adoção de DevOps e jornada rumo à 
transformação digital 
Fonte: ABES 

Artigo: A revolução dos dados com Modern Data Warehouse 
Fonte: ABES 

Projeto utiliza inteligência artificial, tecnologia espacial e nuvem para gerir rebanhos de forma mais 
sustentável 
Fonte: ABES 

Setor Logístico apresenta baixo índice de produtividade tecnológica, aponta estudo da TOTVS 
Fonte: ABES 

Inter e Salesforce oferecem mentoria com possibilidade de contratação para profissionais de TI 
Fonte: ABES 

Gartner prevê que o mercado global de Inteligência Artificial chegará a US$ 62,5 bilhões em 2022 
Fonte: ABES 

A experiência do cliente: um ponto vital para o sucesso das empresas 
Fonte: ABES 
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vídeos 

 

Bate-papo sobre a Nova lei de Licitações na área de TI  

 

ABES reuniu experientes profissionais para conversar sobre a implementação da Lei nº 14.133/21 
com foco na área de TIC 

 

ABES promove Café com Inovação: Rio de Grande do Sul  

 

Convidados falaram sobre o que está acontecendo no estado nas áreas de Ciência, Tecnologia e 
estímulo à Inovação 

 

 

 

oportunidade de negócios 

 

ABDI abre consulta pública para novo Edital do Agro 4.0 
Fonte: ABES 

Programa Centelha 2 investirá R$ 97 milhões para incentivar o empreendedorismo inovador 
Fonte: ABES 
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Serpro lança edital do Prêmio Privacidade e Proteção de Dados 
Fonte: ABES 

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 
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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. 
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