
 

edição de 27/07/2022 

 

ABES apoia a agenda "Os 12 Compromissos para um Brasil Competitivo" 

 

Lançada pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e pelo 
Movimento Brasil Competitivo (MBC), documento é destinado aos 
candidatos nas próximas eleições e defende a competitividade 
como debate central para desenvolvimento econômico e 
sustentável do País 

 

Anjos do Brasil promove missão para Israel: inscreva-se! 

A viagem, agendada para 11 a 15 de setembro de 2022, vai oferecer uma verdadeira imersão e vivência na 
Startup Nation, com uma programação que inclui o aprofundamento nos mercados de inovação e 
empreendedorismo de Telaviv, Jesuralém, Haifa e Herzliya 

 

Panorama RH Tech traz dados estatísticos sobre empregabilidade no setor de TI 

Recentemente lançada pela ABES, plataforma visa proporcionar visibilidade às tendências e gaps do 
mercado de trabalho de tecnologia, além de apoiar o desenvolvimento e a retenção de talentos 

 

IA no Brasil: como equilibrar a regulação e a atuação do governo 

Para Loren Spindola, Líder do Grupo de Trabalho Inteligência Artificial da ABES, regulamentação precisa 
trazer diretrizes claras sobre onde e como o Brasil quer chegar 

      

 

notícias 

 

Pesquisa revela que 75% dos CISOs estão preocupados com o vazamento de vulnerabilidades no 
desenvolvimento de aplicações 
Fonte: ABES 

Negócios digitais em alta: setores de serviço e educação lideram em presença digital em 2022 
Fonte: ABES 
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Prefeitura de Uberlândia adota soluções digitais para qualificar o atendimento ao cidadão 
Fonte: ABES 

Gartner anuncia as oito principais tendências de segurança cibernética para os próximos anos 
Fonte: ABES 

Progress lança MOVEit 2022 com recursos avançados para proteger e simplificar a transferência de 
arquivos entre sistemas 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] Como a digitalização pode contribuir para a melhora dos resultados - Por Paulo Oliveira 
Fonte: ABES 

Benner anuncia duas novas soluções que prometem revolucionar o mercado da Saúde Suplementar 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] Os desafios do 5G para as operadoras - Por Felipe Locato 
Fonte: ABES 

Software.com.br agiliza vendas e aumenta produtividade em 80% com FileMaker 
Fonte: ABES 

Sky.One fortalece portfólio de plataformas tecnológicas e planeja ampliar presença internacional 
Fonte: ABES 

CLM traz novo firewall da Hillstone para o Brasil: equipamento oferece descriptografia por hardware 
Fonte: ABES 

Delta usa tecnologia da IBM para eliminar preconceitos inconscientes em anúncios 
Fonte: ABES 

Brasil permanece na liderança do ranking de países que mais enviam ameaças de extorsão e 
sextorsão 
Fonte: ABES 

SONDA prevê investimentos de US$ 340 milhões e crescimento anual de dois dígitos até 2024 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] Facilidade não combina com cibersegurança - Por Thiago Marques 
Fonte: ABES 

Incentiv.me: taxtech ajuda empresas e pessoas a utilizarem leis de incentivo fiscal para direcionar 
recursos para projetos sociais 
Fonte: ABES 
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[ARTIGO] O papel dos bibliotecários em universidades de medicina e a importância de bases de 
conhecimento para o aprendizado do aluno - Por Ana Paula R. Lima 
Fonte: ABES 

 

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 

 

Comunidade tech cria hub para membros viverem na prática a rotina de uma empresa 
Fonte: ABES 

IOS abre mais de 1.100 vagas para cursos gratuitos de formação profissional para jovens e 
pessoas com deficiência em 4 estados brasileiros 
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. 
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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 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

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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