
 

edição de 21/12/2021 

 

ABES se une a entidades do setor em prol da federalização legislativa da 
Inteligência Artificial 

 

Segurança jurídica e regras únicas para todo o território nacional, 
via Marco Legal da IA e -Estratégia Brasileira de IA, são essenciais 
para o fomento à inovação e atração de investimentos 

 

Chamada Pública do MCTI destina R$ 180 milhões para parques tecnológicos no país 

Recursos são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 

 

Primeiro Treinamento sobre Compliance do Programa Uma Empresa Ética acontecerá em 
16/02 

Programa orientará sobre as boas práticas de combate à corrupção, valorização da integridade, da 
concorrência leal e de um ambiente saudável nas empresas 

 

Ministério abre consulta para regulamentar licitações pelo critério de maior retorno 
econômico 

Esta é a 13ª consulta pública realizada para regulamentar a nova Lei de Licitações 

 

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

Propostas para palestrar nos eventos em formato híbrido devem ser enviadas até 21 de fevereiro 

 

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 

 

Recursos de Segurança são Fatores Críticos no Sucesso da 5G 
Fonte: ABES 

NTT DATA anuncia finalistas do 12° Concurso de Inovação Aberta (Open Innovation Contest) 
Fonte: ABES 

[Artigo] Fake News e cibersegurança: as mentiras que são verdadeiras ameaças para os negócios 
Fonte: ABES 

Huawei, ABDI e Abralog lançam primeiro estudo da “Logística Inteligente e o 5G no Brasil” 
Fonte: ABES 

Brasoftware suporta o redesenho e a implementação da Plataforma Global de Gestão de Projetos 
de Melhoria Contínua na Braskem 
Fonte: ABES 

Oracle lança novo serviço em nuvem para acelerar a inovação científica no mundo 
Fonte: ABES 

Banco Original aposta em observabilidade inteligente com plataforma da Dynatrace 
Fonte: ABES 

[Artigo] Como reduzir os riscos do home office no ambiente digital de sua empresa? 
Fonte: ABES 

VTEX se une à Stripe para oferecer mais métodos de pagamento aos varejistas no comércio digital 
Fonte: ABES 

Cielo na nuvem: companhia dá impulso a novos serviços ao escolher AWS como sua principal 
provedora de “cloud computing” 
Fonte: ABES 

[Artigo] Marco Legal da Inteligência Artificial: como fomentar um plano nacional de estímulo à 
tecnologia? 
Fonte: ABES 

DPaschoal firma contrato com a Rimini Street como parte da estratégia de aprimorar experiência 
digital do cliente 
Fonte: ABES 
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Estudo do ADP Research Institute aponta impacto dos RHs na imagem de Marca Empregadora das 
empresas 
Fonte: ABES 

 

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 

 

 

 

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 
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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 

 

 

Peça um orçamento para sua empresa 
Visite o site da Caesbra 

e conheça todos os benefícios oferecidos às associadas 
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