edição de 06/05/2022

Talentos na Economia 6.0 é tema do evento da ABES marcado para 11/05
Especialistas vão discutir estratégias, desafios e cases de sucesso
nessa área

Sustentabilidade e inclusão digital: HUB Green Sampa adere à Mobilização pela Redução
da Desigualdade
Meta é gerar impacto socioambiental positivo e inclusão digital por meio da reciclagem e recondicionamento
de equipamentos de TI e Telecomunicação que não usam ou não funcionam mais

ABES apresenta prévia das tendências para o mercado brasileiro de software em 2022
Dados integram o Estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2022 e apontam
crescimento acima da média para o mercado brasileiro

Nova diretoria da ABES toma posse para o triênio 2022-2025
ABES promoveu um jantar, no dia 25 de abril, em São Paulo, que contou com a presença de associados,
conselheiros, autoridades e parceiros, para realizar a cerimônia de posse da nova diretoria e de 1/3 dos
conselheiros

notícias
Novo estudo da Cisco aponta o impacto do acesso à Internet para o crescimento econômico dos
países

Fonte: ABES

Ingram Micro amplia parceria com MD2 e passa a distribuir plataforma completa de gestão
corporativa alinhada à LGPD

Fonte: ABES
Estudo IBM: ransomware continua sendo o tipo de ataque mais comum na América Latina em 2021

Fonte: ABES
CONARH: Benner inova e anuncia novo software de gestão de desempenho

Fonte: ABES
eSocial: Lançado o módulo web para eventos de Segurança e Saúde no Trabalho

Fonte: ABES
Twilio divulga estudo sobre o custo da fraude e como lidar com os desafios do atendimento ao
consumidor sem deixar de lado a segurança de dados

Fonte: ABES
[ARTIGO] Brasil pode crescer e inovar com IoT, mesmo com os desafios da conjuntura - Por Werter
Padilha

Fonte: ABES
Bossanova Investimentos atinge marca de 1k startups aportadas e mais de 60 exits

Fonte: ABES
AWS lança ferramenta que monitora pegada de carbono dos clientes

Fonte: ABES
4YOU2: Startup de impacto social voltada para o ensino de inglês planeja crescer com modelo de
franquia

Fonte: ABES
Mais de 3,1 mil municípios já utilizam sistema de compras do governo federal

Fonte: ABES
EMBRAPII movimenta R$ 789 milhões em projetos de inovação de Transformação Digital na
indústria

Fonte: ABES

vídeo
Bate-papo: Como Atrair e Reter Talentos em Empresas de Software por Meio das Stock
Options?

Painelistas debateram como empresas e startups podem construir um plano de remuneração
baseado nas stock options, os pontos fracos e fortes desta estratégia e como este plano afeta a
gestão de RH

Bate-papo: Fomento à inovação para Startups de Inteligência Artificial

Representantes da ABES e convidados apresentaram os diferenciais da linha de fomento da
FINEP/Ministério da Ciência e forneceu orientações às startups

oportunidade de negócios e carreira
SoftwareONE cria área exclusiva para fomentar negócios da Microsoft

Fonte: ABES

BRQ abre 40 vagas de capacitação gratuita exclusivamente para pessoas pretas

Fonte: ABES
WSO2 abre vagas em tecnologia no Brasil e na Argentina

Fonte: ABES
Finep abre inscrições para o Programa de Aceleração Espaço Finep 2022

Fonte: ABES
Microsoft apoia edital de inovação aberta Silo Hub: inscreva a sua startup e participe do futuro do
agronegócio

Fonte: ABES

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

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

Líderes: Cesar Ripari e Érico Aleixo

Líder: André Elias Gonçalves

COMITÊ FUTURO DO TRABALHO

COMITÊ REGULATÓRIO

Líderes: Alcely Barroso e Ariela Simoni

Líder: Andriei Gutierrez e Letícia Lewis

COMITÊ DE STARTUPS

GT ESOCIAL

Líderes: Cassio Spina e Eduardo Felipe P. Matias

Líderes: Reinaldo Rodrigues e Luciana Miranda

GT COMPRAS PÚBLICAS

GT TRIBUTÁRIO

Líderes: Ana Carolina da Motta, Ludmar Sant’Anna

Líderes: André Iizuka e Mércia Barbosa

e Susana Santos

GT PROTEÇÃO DE DADOS

GT CYBERSECURITY

Líderes: Daniella Caverni Machado e Francisco

Líderes: Márcio Gonçalves, Afonso Lamounier e

Eduardo Espuny

Fernando Gebara

GT INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Líderes: Loren Spíndola e Eduardo Paranhos

benefício associado ABES

Peça um orçamento para sua empresa
Visite o site da Caesbra
e conheça todos os benefícios oferecidos às associadas

