
 

edição de 18/01/2022 

 

Confira as realizações e parcerias da ABES em 2021 

 

Apesar de todos os desafios, o ano de 2021 rendeu ótimos 
resultados para a Associação 

 

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 

 

Licitações: Mais de 500 municípios passaram a utilizar o Compras.gov.br ao longo de 2021 

Dados extraídos do Painel de Municípios, ferramenta do Ministério da Economia, apontam que solução 
digital já abrange cerca de 81% da população brasileira 

 

[Artigo] Os riscos cibernéticos e o seguro cyber 

De acordo com Carlos Sacco, Diretor de Relacionamento e Serviços da ABES, apólice de seguro cibernético 
ampara perdas financeiras decorrentes de ataques virtuais maliciosos, ou mesmo de incidentes decorrentes 
de erros ou negligências causadas internamente 

 

GT de Inteligência Artificial da ABES intensificará participação nos debates sobre os 
avanços da tecnologia no Brasil 
Criado em maio de 2021, grupo tem entre seus objetivos organizar informações que apoiem a atuação da 
ABES junto às entidades de P&D, órgãos governamentais e a sociedade 
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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 

       

 

notícias 

 

ADP lista as quatro principais tendências para o RH em 2022 
Fonte: ABES 

Positivo Tecnologia ingressa no Índice Ibovespa 
Fonte: ABES 

Seal Telecom destaca os principais cuidados que se deve ter na hora de montar um data center 
Fonte: ABES 

Qlik apresenta Application Automation para conduzir ações dinâmicas de inteligência 
Fonte: ABES 

Programa busca empresas e startups para co-criar soluções ESG 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] Ataques cibernéticos na saúde: como garantir a segurança dos dados sensíveis? 
Fonte: ABES 

Arcserve aponta as lições aprendidas sobre políticas coerentes de backup após o incidente na 
Universidade de Quioto 
Fonte: ABES 

Dassault Systèmes lança programa global para capacitar a força de trabalho do futuro com Centros 
de Excelência 3DEXPERIENCE Edu 
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 

 

 

 

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 
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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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