
 

edição de 23/05/2022 
 

Conheça as oportunidades de negócios com o Ecossistema de Inovação na Estônia 

 

ABES promoverá bate-papo internacional, com apoio da e-
Estônia, que contará com a participação de representantes de 
relevantes hubs de inovação estonianos 

 

Pacto Global da ONU Brasil lança o Observatório 2030 para ajudar a acompanhar no 
cumprimento de metas dos ODS pelas companhias 
Iniciativa, em parceria com a Resultante, ganha site e monitora compromissos públicos empresariais 
em temas de sustentabilidade ligados aos Movimentos da Ambição 2030 

 

ABES apresenta o Estudo do Mercado Brasileiro de Software 2022: Panorama e 
Tendências 
Estudo é um dos mais tradicionais no Brasil e uma referência para empresas e instituições que 
precisam definir suas estratégias de mercado 

 

ABES participa de audiência pública do Senado que discute a regulação de IA 
Representada por Loren Spíndola, Líder do Comitê de Inteligência Artificial da entidade, associação 
participou do painel "Inteligência artificial e regulação: objeto a ser regulado e aspectos 
sociotécnicos" 

 

notícias 
 

[ARTIGO] O desafio de segurança na migração de softwares para a nuvem – Por Lauro de Lauro 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] O novo CIO: como transformar a TI em Tecnologia de Negócio 
Fonte: ABES 

Dígitro lança Sala de Depoimento para agilizar processos em Delegacias 
Fonte: ABES 
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Kyndryl e Digibee anunciam parceria para agilizar a integração de tecnologias para empresas 
Fonte: ABES 

Estudo da SAP aponta crescimento acelerado da adoção de estratégias ESG pelas empresas da 
América Latina 
Fonte: ABES 

Petrobras lança edital de R$ 20 milhões para startup 
Fonte: ABES 

Pesquisa do Gartner indica que compras de tecnologia estão sendo feitas cada vez mais por outras 
áreas das empresas 
Fonte: ABES 

Inteligência de Negócios anuncia parceira com a Redeinova para acelerar o mercado de BI no 
Nordeste 
Fonte: ABES 

Estudantes utilizam plataforma 3DEXPERIENCE da Dassault Systèmes para desenvolver próteses 
inovadoras 
Fonte: ABES 

 

vídeo 
 

Bate-papo: Talentos na Economia 6.0  

 

Painelistas discutiram estratégias, desafios e cases de sucesso nessa área 
 

 

 

oportunidade de negócios e carreira 
 

Neoway abre mais de 100 novas vagas em 2022 
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 
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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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