
 

edição de 25/02/2022 

 

GT de Compras Públicas da ABES alerta sobre as oportunidades de negócios com o 
setor Público e a implementação da nova lei 

 

Com pouco mais de um ano de atuação, grupo teve um 2021 
bastante movimentado 

 

Programa Uma Empresa Ética inicia ciclo de treinamentos sobre Compliance com curso 
online para associadas da ABES e da ABIMDE 

Programação conta com orientações sobre ética, boas práticas de combate à corrupção e valorização da 
integridade e da concorrência leal 

 

ABES contabiliza mais de 400 downloads do Guia de Fomento à Inovação para o Setor de 
TIC 

Documento reúne informações sobre os principais mecanismos e programas de financiamento ou de 
incentivos fiscais do país e traz dicas de apoio às empresas no combate aos impactos da pandemia 

 

ABES e Anjos do Brasil fecham acordo mirando o segmento de startups 

Empreendedores apoiados pela organização terão acesso ao programa ABES Startup Internship Program e a 
diversos benefícios para impulsionar o crescimento de seus negócios 

 

Smart City Expo Curitiba 2022 atrai os olhares do mundo para as soluções lideradas pela 
sociedade 

Associados ABES têm desconto na inscrição para o maior evento brasileiro de cidades inteligentes, que 
reunirá 10 mil pessoas na capital brasileira da inovação urbana nos dias 24 e 25 de março 
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notícias 

 

[ARTIGO] 5 tendências de IA para acompanhar em 2022 - Por Marceloa Vairo 
Fonte: ABES 

Arcserve Brasil tem novo Country Manager 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] IA, Big Data e IoT puxam investimentos no saneamento para atender à agenda ESG e ao 
Novo Marco Legal - Por Patrick Baudon 
Fonte: ABES 

Brasil e AWS assinam Declaração de Intenção Estratégica para apoiar o crescimento de longo prazo 
no setor espacial regional 
Fonte: ABES 

ESSS lança software de simulação para a indústria de Óleo e Gás 
Fonte: ABES 

CLM distribui a recém-lançada hipersolução de cibersegurança, nascida a partir da parceria da 
SentinelOne com a Barracuda 
Fonte: ABES 

Luciana Pinheiro é a nova gerente-geral da Citrix no Brasil 
Fonte: ABES 

Telemedicina cresce na pandemia e fraudes nos reembolsos das operadoras aumentam, aponta 
Neurotech 
Fonte: ABES 
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vídeo 

 

Prêmio Transformação Digital Brasil - 2020/2022 - Experiência de Sucesso: ABES  

 

Clara Savelli, da área de Relacionamento com o Associado, apresentou as principais atividades da 
ABES em busca de um #Brasil mais Digital e menos Desigual 

 

 

 

oportunidade de negócios e carreira 

 

Huawei Brasil abre inscrições para Programa de Estágio 2022 destinado a estudantes de todo 
Brasil 
Fonte: ABES 

Grupo FCamara oferece alternativa para falta de profissionais de TI; projeção aponta déficit de 
500 mil até 2025 
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 
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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 

 

 

Peça um orçamento para sua empresa 
Visite o site da Caesbra 

e conheça todos os benefícios oferecidos às associadas 
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