
 

edição de 14/07/2022 

 

ABES lança a plataforma RH Tech: uma ferramenta para gestores e pessoas que 
buscam vagas e qualificação em TIC 

 

Iniciativa nasceu das discussões do Comitê Futuro do Trabalho, 
objetivo apoiar as empresas no desenvolvimento de talentos e no 
recrutamento de profissionais no setor de TIC 

 

ABES e IDC lançam pesquisa sobre os desafios na atração e retenção de talentos nas áreas 
de tecnologia 

Estudo identificou as necessidades e as dificuldades dos gestores de 100 empresas entrevistadas 

 

ABES e Voe sem Asas 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 

      

 

notícias 

 

Incentiv.me: taxtech ajuda empresas e pessoas a utilizarem leis de incentivo fiscal para direcionar 
recursos para projetos sociais 
Fonte: ABES 

Pesquisa da Adobe Document Cloud revela que tecnologia é a chave para lidar com a rotatividade 
de funcionários 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] Detecção de anomalias em bancos modernos deixará nossos cofres mais seguros - Por 
Alessandro Chimera 
Fonte: ABES 
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IN – Inteligência de Negócios converte impostos em projetos culturais e de integração social na 
cidade de São Paulo 
Fonte: ABES 

Pesquisa TOTVS: empresas do agronegócio investem em tecnologias aplicadas ao transporte e 
armazenagem, mas há espaço para crescer 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] O futuro da energia e da mineração: como produzir de forma mais confiável, sustentável e 
acessível na era digital - Por Corinne Bulota 
Fonte: ABES 

Google Cloud e VMware ampliam parceria global para ajudar as empresas a acelerar a 
modernização de aplicações e a transformação da nuvem 
Fonte: ABES 

Ingram Micro Brasil fecha parceria com a Trellix e reforça portfólio de cibersegurança com foco em 
XDR 
Fonte: ABES 

Com Salesforce, Vivo aprimora experiência do cliente 
Fonte: ABES 

AWS estende ao Brasil o Projeto de Resiliência a fenômenos naturais 
Fonte: ABES 

Sky.One adquire startup Vublo para se consolidar no mercado de cibersegurança 
Fonte: ABES 

SAS adquire Kamakura para impulsionar inovações em tecnologia de risco como apoio à 
volatilidade do setor financeiro 
Fonte: ABES 
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vídeo 

 

Webinar: Desenvolvimento de Talentos para o Futuro do Trabalho 

 

Evento marcou o lançamento da plataforma RH TECH, que tem como objetivo apoiar as empresas 
no desenvolvimento de talentos e no recrutamento de profissionais no setor de TIC 

 

 

 

oportunidade de negócios e carreira 

 

Pesquisa aponta que maioria dos brasileiros estão dispostos a mudar de carreira em nome do 
sucesso profissional 
Fonte: ABES 

Microsoft lança treinamento para professores e tutores sobre dislexia, em parceria com Made By 
Dyslexia 
Fonte: ABES 

Petrobras lança oportunidades para aquisição de soluções com investimento de R$ 21,2 milhões 
Fonte: ABES 

Touch Health investe em aprendizagem dos colaboradores com plusoft EdTech 
Fonte: ABES 

SoftwareONE abre 42 vagas de Tecnologia em sua área de Delivery – Modelo “Anywhere Office” 
Fonte: ABES 

TOTVS lança plataforma de recrutamento e seleção personalizável e inteligente para gerar 
matches entre candidatos e empresas 
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: 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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