
Brasil digital, 
menos desigual



Sobre a ABES

Representa cerca 
de 2 mil empresas 
distribuídas em 22 
estados brasileiros 

e no Distrito 
Federal.

A Associação Brasileira das Empresas 
de Software (ABES) atua com o propó-
sito de contribuir para a construção de 
um Brasil Mais Digital e Menos Desi-
gual, porque acredita que a tecnologia 
da informação desempenha um papel 
fundamental para a democratização 
do conhecimento e a criação de novas 
oportunidades, visando melhor quali-
dade de vida para todos, de forma inclu-
siva e igualitária. Diante desse propósi-
to, o objetivo da ABES é o de assegurar 
um ambiente de negócios propício à 
inovação, ético, dinâmico, sustentável e 
competitivo globalmente.

A seguir, apresentamos os programas, benefícios e serviços que a entidade oferece às suas associadas e 
à sociedade em geral, baseados em cinco pilares: INOVAÇÃO, ÉTICA, DINAMISMO, SUSTENTABILIDADE e 
COMPETITIVIDADE.

Desde sua fundação, em setembro de 1986, a ABES busca ser relevante 
para seus associados e referência nacional e internacional do setor de 
tecnologia, participando ativamente da revolução promovida pela trans-
formação digital, promovendo o empreendedorismo e a inovação, reivin-
dicando políticas públicas para a construção de um modelo setorial forte, 
estrategicamente adequado à realidade global e com segurança jurídica. 
A ABES posiciona-se como uma plataforma, na qual os mais variados 
serviços e produtos são oferecidos às associadas. 

Além das empresas de software e as que pres-
tam, de alguma forma, serviços correlatos, que 
já eram tradicionalmente representadas, a ABES 
também possui duas novas categorias de asso-
ciados: (i) empresas que utilizam intensamente 
software e (ii) as interessadas no setor de tecno-
logia da informação de forma geral. Desta forma 
passamos a contar com a participação de em-
presas ligadas às plataformas digitais, incluindo 
as startups (EduTechs, HealthTechs, LawTechs, 
FinTechs, AgroTechs etc.) e incubadoras, acelera-
doras e fundos de investimentos, por serem im-
portantes agentes no fortalecimento da inovação 
e dinamismo do mercado brasileiro.

Seja um Associado

https://abessoftware.com.br/abes/historia/


COMPETITIVIDADE

Certidões

A ABES expede quatro tipos de certidões destinadas a agilizar o pro-
cesso de compra de programas de computador e serviços por entida-
des públicas e organismos governamentais, sem a realização de con-
corrências ou pregões, na forma autorizada pela Lei 8666/93.

Parcerias e convênios

Por meio de acordos de cooperação mútua com outras entidades, par-
ques tecnológicos, centros de inovação e incubadoras, esta estratégia 
visa gerar sinergias e fortalecer a atuação em conjunto das entidades 
para o aperfeiçoamento do mercado e aumento da competitividade na-
cional e internacional.

Comitês e Grupos de 
Trabalho (GT)
Cada Comitê ou GT temático é um espaço democrá-
tico para se discutir questões que afetam a gestão 
e os negócios de nossos associados, a fim de iden-
tificar soluções e propostas. Alguns exemplos são: 
Regulatório, Tributação, Tecnologia Digital, Propriedade Intelectual, Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (LGPD), Desenvolvimento de Negócios, eSocial, 
Compras Públicas, Futuro do Trabalho, entre outros temas.

https://abessoftware.com.br/servicos/certidoes/ 
https://abessoftware.com.br/associados/entidades-conveniadas/
https://abessoftware.com.br/servicos/comites/
https://abessoftware.com.br/servicos/comites/


Análises, publicações jurídicas e plantão 
de atendimento jurídico

Elabora avaliações das principais leis, nos 
âmbitos federal, estadual ou municipal, 

suas alterações e implicações na gestão 
das empresas do setor. Publica regu-

larmente análises das normas que 
afetam as atividades das empre-
sas por meio de duas publicações: 

o “Orientador Jurídico” e as “Dicas 
Legais”. Também disponibiliza mo-

delos de contratos usados pelo se-
tor de tecnologia. Conta ainda com 

uma equipe de advogados que 
respondem dúvidas pontuais 
dos associados nas áreas de 
propriedade intelectual, tra-
balhista, tributária, proteção 
de dados, entre outras.

Seguro de Segurança Cibernética

Frente ao crescimento das ameaças de 
hackers, possibilidade de falhas nos sis-
temas e das leis mais rígidas de prote-
ção de dados e privacidade, a ABES, em 
parceria com a CAESBRA, viabilizou um 
seguro de proteção de dados e seguran-
ça cibernética para as associadas, ofere-
cido em condições especiais e de acordo 
com o perfil da empresa contratante.

Planos de saúde, odontológico, se-
guro de vida e de viagem

Por meio dos serviços viabilizados 
pela Caixa de Assistência das Empresas 
de Software e Serviços Complementares 
do Brasil (CAESBRA), as associadas po-
dem contratar planos de saúde, odonto-
lógico, seguro de vida e de viagem ofe-
recidos por importantes companhias, em 
condições comerciais atrativas. 



* Alguns serviços têm custos envolvidos

INOVAÇÃO
Fomento à Inovação

A entidade participa ativamente da revolu-
ção promovida pela transformação digital, 
promovendo o empreendedorismo e a inova-
ção, reivindicando linhas de fomento e órgãos 
de financiamento, e políticas públicas para a 
construção de um modelo setorial forte, estra-
tegicamente adequado à realidade global e com segurança jurídica.

Publica regularmente o Guia de Fomento à Inovação para o Setor de TIC, elaborado em parceria com 
a consultoria ABGI, mapeamento das agências responsáveis e das respectivas linhas de financia-
mento disponibilizadas e outras políticas de incentivo. Está disponível no portal www.abes.org.br.

ABES Startup Internship Program

Tem como objetivo fortalecer o empre-
endedorismo e atrair talentos e investi-
mentos para o setor de tecnologia bra-
sileira. O programa tem a duração de 
6 meses e é disponibilizado às star-
tups por meio de parcerias com incu-
badoras, aceleradoras ou fundos de 
investimentos, sem pagar a contribui-
ção mensal. Neste período, os partici-
pantes do programa têm a oportunida-
de de usufruir os serviços oferecidos 
pela ABES aos seus associados*, como 
rede de relacionamento e de negócios, 
participação em comitês temáticos, 
acesso a pesquisas de mercado, in-
formações sobre linhas de fomento e 
financiamentos governamentais, da-
dos de market place, assim como uma 
completa estrutura de  compliance  e 
consultoria jurídica.

Programa de Apoio às Incubadas e Startups

Oferece condições especiais de associação às 
startups incubadas ou aceleradas, que passam 
a contar com os serviços e benefícios da ABES.

https://abessoftware.com.br/servicos/inovacao-e-fomento/ 
http://www.abes.org.br
https://abessoftware.com.br/associados/programa-startup-internship/


ÉTICA

Programa Uma Empresa Ética

Com o compromisso de promover a ética 
e a integridade no ambiente de negócios, 
a ABES disponibiliza este programa que 
incentiva e oferece gratuitamente às as-
sociadas os meios para que implantem os 
três pilares essenciais de uma política de 
integridade e conformidade ao arcabouço 
legal: a elaboração e implementação de um 
código de ética; treinamento de compliance 
para os colaboradores; e a adoção de um 
canal de denúncias independente. As em-
presas, que aderirem oficialmente ao pro-
grama e promoverem todos os três pilares, 
recebem o Certificado Uma Empresa Ética.

Diagnóstico sobre a adequação à Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A ABES, em parceria com a consultoria EY, 
disponibiliza gratuitamente a ferramenta 
on-line Diagnóstico LGPD para que as em-
presas avaliem se seus processos já estão 
adequados à legislação. Os participantes 
respondem um questionário sigiloso e ob-
têm uma autoavaliação quanto aos dife-
rentes pontos exigidos pela norma. Após o 
preenchimento, a ferramenta oferece o re-
sultado e sugestões de adequação contex-
tualizadas a partir das respostas apresen-
tadas. A ferramenta pode ser acessada por 
organizações de todos os setores e portes.

Programa de Propriedade Intelectual

A ABES mantém parcerias e ações com o objetivo de fisca-
lizar e remover conteúdo e ofertas que infrinjam a pro-
priedade intelectual de suas associadas. Como conse-
quência destas ações, centenas de milhares de ofertas, 

páginas e sites são removidos periodicamente. 
Ação alinhada ao objetivo de assegurar um 

ambiente de negócios ético e competitivo.

Programa de Integridade

O Programa de Integridade da ABES in-
cluiu o Código de Ética, a Política de Rela-
cionamento com Agentes Públicos e a dis-
ponibilização de um Canal para Denúncias 
Anônimas no caso de qualquer suspeita 
de desvio de conduta por parte dos dire-
tores, funcionários e fornecedores da 
associação. O programa está alinhado 
com as diretrizes estabelecidas pela 
Lei Anticorrupção (nº 12.846/2013) 
e os mais altos padrões mundiais de 
compliance.

https://abessoftware.com.br/abes/etica-e-integridade/codigo-de-etica-e-conduta/
https://abessoftware.com.br/abes/etica-e-integridade/


DINAMISMO

Estudo de Mercado – Panorama e 
tendências

A ABES e a IDC, uma das principais em-
presas de consultoria e inteligência de 
mercado com foco em TI e Telecom, publi-
cam gratuitamente, desde 2005, o Estudo 
“Mercado Brasileiro de Software – Pano-
rama e Tendências”. A publicação traz da-
dos referentes ao mundo e ao Brasil, por 
região e diferentes segmentos do merca-
do, como Inteligência Artificial, Computa-
ção na Nuvem, Internet das Coisas, entre 
outras. Gratuito, o estudo está disponível 
para download em www.abes.org.br.

Movimento Brasil 
País Digital
Visando democratizar o acesso às informações qualificadas sobre trans-
formação digital, a ABES lançou em 2016 o Movimento Brasil, País Digital, 
que conta com vários parceiros. O movimento trata sobre a coleta, o uso e 
o compartilhamento de dados, também busca estimular debates e a cons-
cientização sobre o mundo digital e promover um trabalho educacional 
sobre Inovação, Segurança Cibernética, Governo Digital e novas tecnolo-
gias, tais como: Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Big Data, entre 
outros assuntos.

https://abessoftware.com.br/dados-do-setor/
https://abessoftware.com.br/dados-do-setor/
http://www.abes.org.br
https://brasilpaisdigital.com.br/
https://brasilpaisdigital.com.br/


Eventos

A ABES organiza anualmente a ABES Software 
Conference, evento no qual são discutidos temas emer-
gentes ligados às tendências tecnológicas, crescimen-
to do setor, políticas públicas e transformação digital. 
A associação promove ainda webinares, seminários e 
treinamentos, além de obter descontos para os asso-
ciados em grandes eventos e missões empresariais.

Pesquisas

Com o objetivo de entender as demandas e neces-
sidades das empresas, a ABES tem feito pesqui-
sas com as suas associadas e apoiado pesquisas 
externas relacionadas ao setor.

Capacitação

Atualmente, a ABES oferece regularmente o 
curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), o qual conta com um diversificado 
time de instrutores, que abordam questões 
jurídicas, regulatórias, operacionais, técni-
cas e de segurança de dados, do ponto de 
vista teórico e prático. As associadas e seus 
colaboradores podem usufruir de diferentes 
tipos de cursos, promovidos pela ABES Aca-
demy ou por outras organizações, mediante 
parceria institucional.

Outros Serviços

A ABES coloca também à disposição das associadas inúmeros outros benefícios e serviços, 
como Vídeos Educativos, Redes Sociais, Informativo Quinzenal, Mural de Vagas, ABES Conecta, 
Manual de Gestão de Ativos de Software, modelo de Política de Teletrabalho e muito mais.

https://abessoftware.com.br/calendario-de-eventos/eventos-abes/


SUSTENTABILIDADE
Programa ReciTech

Alinhada ao seu propósito, a ABES
Representa as empresas associadas nas esferas de governo municipal, estadual e 
federal, com participação ativa junto aos ministérios e secretarias para o aperfei-
çoamento dos programas setoriais. Além disso, ela atua junto à Câmara dos Depu-
tados e Senado Federal, acompanhando, discutindo e apresentando sugestões na 
tramitação de textos legais; 

Promove e apoia projetos que incentivem o conhecimento, a pesquisa e o desenvol-
vimento tecnológicos, o fomento, a inovação e o aprimoramento profissional;

Estimula a integração entre empresas, comunidade científica, governo e sociedade 
civil;

Protege a propriedade intelectual e combate a pirataria de software;

Reivindica medidas governamentais que promovam a segurança jurídica e uma car-
ga de impostos mais equilibrada, a fim de que o Brasil tenha um sistema tributário 
mais simples, menos burocrático e oneroso;

Combate a insegurança jurídica, que afeta a competitividade nacional e afasta inves-
timentos, face às excessivas leis e normas de difícil interpretação e aplicação;

Alinha as tendências e necessidade das empresas quanto às regulações sobre as 
novas tecnologias e apoia as estratégias públicas e privadas que incentivam a com-
petitividade e a inovação;

Debate temas de relevância para o desenvolvimento das empresas, como tendên-
cias tecnológicas, legislação, recursos humanos para o setor, inovação na indústria e 
no varejo, cidades inteligentes, entre outros.

Adotar melhores práticas de governança e de cui-
dados com o meio ambiente é uma atitude alinhada 
com o objetivo da ABES de assegurar um ambiente 
de negócios sustentável. Por isso, a associação criou 
o Programa Recitech, a partir de uma parceria com o 
Observatório do 3º Setor e a ReUrbi, a fim de ampliar 
a gestão de resíduos eletroeletrônicos e a economia 
circular no mercado brasileiro. O programa incentiva 
a prática da logística reversa, de acordo com as dire-
trizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A ini-
ciativa aposta na coleta e revisão de equipamentos de 
TI em desuso, que podem ser comercializados como seminovos ou enviados para reciclagem, aplicando 
parte dos resultados das vendas em projetos de inclusão social. É a geração de impacto socioambiental, 
apoio a projetos de inclusão sociodigital, beneficiando milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, prote-
gendo o meio ambiente.

https://abessoftware.com.br/programa-recitech/


* dados de 2020

ABES em números*
34 anos

Realização de 52 reuniões de comitês, 
grupos de trabalho (GT) e subgrupos, além 
da criação de 4 novos fóruns de discussão 
e integração entre os associados: Comitê de 
Desenvolvimento de Negócios, GT Compras 
Públicas, GT eSocial e Subgrupo Reforma 
Tributária

+ de 80 empresas associadas 
participaram das atividades do Programa 
Uma Empresa Ética

5 incubadoras e fundos de investimentos 
aderiram ao ABES Startup Internship 
Program: Bertha Capital, BR Angels, Bossa 
Nova Investimentos, Kyvo Innovation e 
Startup Farm

Liderança da ABES na formação da Frente 
LGPD, que reuniu mais de 80 entidades, 
representando 14 setores da economia 

9 horas de apresentações e debates na 
ABES CONFERENCE 2020, em formato 
virtual, com a participação de cerca de 20 
especialistas nacionais e internacionais

+ de 3 mil empresas utilizaram a 
ferramenta de diagnóstico gratuito sobre 
a adequação das empresas à Lei Geral de 
Proteção de Dados

+ de 1400 certidões emitidas, 
quantidade que fez a ABES superar a 
marca de 36 mil documentos fornecidos às 
associadas em sua história  

+ de 2 mil empresas associadas ou 
conveniadas, que totalizam cerca de 85% 
do faturamento do segmento de software 
e serviços no Brasil, sendo 77% Micro e 
pequenas empresas

140 participantes nas 5 turmas do 
curso Lei Geral de Proteção de Dados: 
fundamentos e implementação, promovido 
pela ABES Academy

+ de 4000 pessoas participaram de 
33 webinares realizados pela ABES 

Presença das associadas em 22 Estados 
brasileiros e no Distrito Federal 



Contato
Portal ABES - www.abes.org.br 

Central de Relacionamento: +55 (11) 2161-2833, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. 

Siga nas redes sociais as atividades da ABES, eventos, novidades 
dos associados e notícias de interesse do setor.

@abes_software @abes.software @abes_software

/abessoftware /abes-software/

http://www.abes.org.br/

