
 

edição de 07/04/2022 

 

ABES é Referência Nacional no Prêmio Transformação Digital Brasil 

 

Prêmio é um reconhecimento ao conjunto de iniciativas de 
Inovação e Transformação Digital sintonizadas com o propósito de 
contribuir com a construção de um Brasil mais digital e menos 
desigual 

 

Paulo Milliet Roque é o novo Presidente da ABES 

O executivo foi escolhido para liderar a Associação Brasileira das Empresas de Software pelos próximos três 
anos 

 

Rodolfo Fücher encerra mandato na presidência da ABES com resultados em ESG e 
crescimento de 9% 

Executivo implementou novo modelo de gestão, indo além dos aspectos econômicos, introduzindo 
componentes sociais e de sustentabilidade na atuação da associação 

 

Inscreva-se: treinamento Uma Empresa Ética sobre Compliance está agendado para 17/05 

Encontro on-line vai orientar sobre as boas práticas de combate à corrupção, valorização da integridade, da 
concorrência leal e de um ambiente harmonioso nas organizações 

 

notícias 

 

Gartner alerta que processos jurídicos por falhas de privacidade com sistemas e dados biométricos 
custarão às empresas mais de US$ 8 bilhões até 2025 
Fonte: ABES 
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[ARTIGO] Por que investir no processo de migração do SAP para a nuvem? - Por Jairo Pedroza e 
Fabricio Cordeiro 
Fonte: ABES 

Migração para Cloud, Segurança da Informação e adequação à LGPD vão demandar mais 
investimentos em 2022, avalia Otto Polhmann, Presidente da Centric Solution 
Fonte: ABES 

Ploomes integra seus sistemas para oferecer mais segurança e agilidade no atendimento aos 
clientes com apoio da Sky.One 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] Zero Day: como as ameaças digitais são descobertas - Por Lucas Pereira 
Fonte: ABES 

SoftExpert fecha 2021 com faturamento 30% maior e investe em internacionalização 
Fonte: ABES 

Benner aposta no conceito de Indústria 5.0 e anuncia a solução ERP Industrial 
Fonte: ABES 

SoftwareONE reestrutura área comercial e projeta ampliar o quadro de colaboradores do setor em 
50% ainda em 2022 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] Programas em evolução do Microsoft Partner Network para crescimento de parceiros e 
sucesso do cliente - Por Rodney Clark 
Fonte: ABES 

Sinqia investe na Data Rudder, startup de inteligência artificial para o mercado financeiro 
Fonte: ABES 

FIEAM e Bertha Capital lançam fundo para investir em startups 
Fonte: ABES 

Seal Telecom moderniza sistema de Áudio e Vídeo da Câmara Municipal de Goiânia 
Fonte: ABES 

Plusoft fecha parceria com Nuvidio para oferecer videoatendimento no CRM 
Fonte: ABES 

NAAREA escolhe a Plataforma 3DEXPERIENCE da Dassault Systèmes para desenvolver seu reator 
modular sustentável 
Fonte: ABES 

https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/PUPCRCrJXwM/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/PUPCRCrJXwM/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/PUPCRCrJXwM/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/HRflRh3rRfY/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/HRflRh3rRfY/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/HRflRh3rRfY/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/MBIjy11pf4I/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/MBIjy11pf4I/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/MBIjy11pf4I/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/DuZ-sqELACP/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/DuZ-sqELACP/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/F33lxM8FNMb/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/F33lxM8FNMb/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/zZ2_qPlWla/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/zZ2_qPlWla/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/OnII5tcRDCr/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/OnII5tcRDCr/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/OnII5tcRDCr/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/DvqmQyk1KWK/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/DvqmQyk1KWK/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/DvqmQyk1KWK/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/GKVc3xSsl77/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/GKVc3xSsl77/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/C1sEM_fkpTV/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/C1sEM_fkpTV/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/IvKUP7RGeua/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/IvKUP7RGeua/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/BhbQR5EwzAG/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/BhbQR5EwzAG/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/BX1HrBZ070k/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/BX1HrBZ070k/1/
https://abelink.abessoftware.com.br/cl/PNDeh/GB/431b/Pf4_-WwFXnJ/BLyS/BX1HrBZ070k/1/


[ARTIGO] 5 tendências em BI para serem implementadas agora - Por Bruno Guerra 
Fonte: ABES 

Arcserve anuncia novos VPs de marketing e de operações globais 
Fonte: ABES 

Gartner anuncia as 10 principais tendências de tecnologia para os governos para 2022 
Fonte: ABES 

Como a integração entre o gerenciamento do Ciclo de Vida do Software (SLM) e a Modernização de 
Aplicações garantem uma gestão mais efetiva ao negócio? 
Fonte: ABES 

 

vídeo 

 

Mesa Redonda Internacional: Design and Business Innovation  

 

Especialistas e representantes da ABES discutiram tema ao vivo 
 

 

 

oportunidade de negócios e carreira 

 

Governo Federal lança seleção pública de R$ 80 milhões para inovação em Inteligência Artificial 
em startups no País 
Fonte: ABES 

Microsoft abre inscrições para os programas #ElasnaIA e #SecurityGirls, voltados para a 
capacitação de mulheres na tecnologia 
Fonte: ABES 
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comitês e grupos de trabalho 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 e Letícia Lewis 

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, Ludmar Sant’Anna 
e Susana Santos 

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 

 
 

mailto:carol.marzano@abes.org.br


 

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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