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A Associação Brasileira das Empresas de 
Software (ABES) atua com o propósito de 
contribuir para a construção de um Brasil 
Digital, Menos Desigual, no qual a tecnologia da 
informação desempenha um papel fundamental 
para a democratização do conhecimento e a 
criação de novas oportunidades para todos, 
de forma inclusiva e igualitária. O objetivo 
da ABES é assegurar um ambiente de 
negócios propício à inovação, ético, dinâmico, 
sustentável e competitivo globalmente.

A entidade participa ativamente da revolução 
promovida pela transformação digital, 
promovendo o empreendedorismo e a 
inovação, reivindicando políticas públicas 
para a construção de um modelo setorial 
forte, estrategicamente adequado à 
realidade global e com segurança jurídica. 

Representa, aproximadamente, 2 mil empresas, 
que totalizam cerca de 85% do faturamento 
do segmento de software e serviços no Brasil, 
distribuídas em 24 Estados brasileiros e no Distrito 
Federal, responsáveis pela geração de cerca 
de 210 mil empregos diretos e um faturamento 
anual da ordem de R$ 80 bilhões em 2020.

A ABES promove a integração entre suas 
associadas - startups, micros, pequenas, médias 
e grandes empresas - por acreditar que juntas 
serão mais competitivas. A associação também 
fortalece sua representatividade por meio de 
convênios firmados com os principais atores 

QUEM SOMOS
regionais do setor tecnológico brasileiro, a fim de 
ser relevante para seus associados e referência 
nacional e internacional do setor de tecnologia. 

Afinal, a cooperação entre empresas é uma importante 
estratégia para se promover boas práticas, explorar 
novas oportunidades no mercado e trabalhar em 
busca da realização de objetivos comuns, pela soma 
do empenho de todas as organizações unidas.

Desde sua fundação, em setembro 
de 1986, a entidade busca ser relevante 
para seus associados e referência 
nacional e internacional do setor de 
tecnologia, sempre alinhada à 
sua missão de conectar, orientar, 
proteger e desenvolver o 
setor brasileiro de TIC.



3

STARTUP

O programa é disponibilizado às startups 
por meio de parcerias realizadas entre a 
ABES e incubadoras, aceleradoras ou fundos 
de investimentos, mediante a assinatura 
de um acordo, que não envolve custo. 

As participantes do programa não precisarão 
pagar a taxa de filiação e nem a contribuição 
mensal por 6 (seis) meses, prazo que será 
contado a partir da adesão ao programa. 

Elas têm a oportunidade de usufruir os serviços 
oferecidos pela ABES aos seus associados, 
como a rede de relacionamento e de negócios, 
a participação em comitês temáticos, acesso a 
pesquisas de mercado, informações sobre linhas 
de fomento e financiamentos governamentais, 
dados de market place, assim como uma completa 
estrutura de compliance e consultoria jurídica. 

Este programa tem como objetivo 
fortalecer o empreendedorismo e 
atrair talentos e investimentos para o 
setor de tecnologia brasileira. O foco 
do programa é ajudar as empresas 
emergentes, que usam intensamente 
tecnologia e desejam operar ou ampliar 
suas atividades no Brasil, a superarem 
as complexidades presentes no mercado, 
colocando à disposição das participantes 
do programa, os mais de 35 anos de 
experiência da ABES nas áreas jurídica, 
regulatória, tributária e mercadológica. 

ABES STARTUP INTERNSHIP PROGRAM
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Podem participar deste programa, as 
startups que estejam sendo incubadas, 
aceleradas ou investidas, por incubadoras, 
aceleradoras ou fundos de investimentos 
que sejam parceiras do programa.
 

O processo para a startup participar 
é simples e rápido. As startups 
interessadas devem encaminhar para 
a filiacao@abes.org.br os seguintes 
documentos digitalizados: 

l Contrato social da empresa (bylaws) e/ou 
a última alteração contratual consolidada; 

l Formulário de filiação (disponível: 
http://www.abessoftware.com.br/
associados/seja-um- associado). 

A seguir, apresentamos os programas, 
benefícios e serviços que a entidade 

oferece às suas associadas, baseados 
em cinco pilares: INOVAÇÃO, ÉTICA, 

DINAMISMO, SUSTENTABILIDADE 
e COMPETITIVIDADE.
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1. ASSESSORIA JURÍDICA

CERTIDÕES E ATESTADOS*

A ABES possui uma equipe de advogados, 
que elabora avaliações das principais leis, 
nos âmbitos federal, estadual ou municipal, 
informando ao corpo de associados suas 
alterações e implicações na gestão das empresas 
do setor.  A equipe também disponibiliza 
modelos de contratos usados no setor de TI. 
Por meio de plantões diários, os advogados 
respondem dúvidas pontuais dos associados 
nas áreas de propriedade intelectual, trabalhista, 
tributária, proteção de dados, entre outras. 

O plantão jurídico está disponível em 
horários específicos por meio da Central de 
Relacionamento da ABES, telefone +55 (11) 
2161-2833, ou presencialmente, na sede da 
associação (Av. Ibirapuera, 2.907 - 8o Andar - 
cj. 811 – Moema – São Paulo, SP - Brasil). 

Nos seguintes horários: segundas, 
quartas e sextas: das 9h30 às 12h30h 
e das 14h30 às 17h30 e às terças e 
quintas das 9h30 às 12h30h. 

2. ASSESSORIA EM INGLÊS, os 
horários de atendimento são: segunda, 
quarta e sextas das 14h30 às 17h30h e 
às terças e quintas das 9h30 às 12h30.

Na forma autorizada pela Lei nº 14.133/21 (nova legislação sobre Licitações e Contratos Administrativos 
que entrou em vigor em 01/04/2021) e pela Lei nº 8.666/93 (que continuará valendo até 31/03/2023, 
em função do período de transição), a ABES expede quatro tipos de certidões destinadas a 
agilizar o processo de compra por entidades públicas e organismos 
governamentais, sem a realização de concorrências ou pregões, que 
se classificam nos seguintes tipos: Certidão de Filiação, Certidão 
Padrão, Certidão Especial e Certidão de Origem. As certidões 
são fornecidas somente para empresas registradas no Brasil 
(com CNPJ). Para solicitar as certidões, o associado deve 
entrar em contato pelo e-mail: certidao@abes.org.br

QUEM SOMOS
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COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHO (GT)
São fóruns com a finalidade de discutir temas que impactam os associados 
e o mercado de tecnologia de forma geral. Os encontros dos Comitês e Grupos de Trabalhos 
são coordenados pela entidade e, normalmente, têm periodicidade mensal. 

Tem como objetivo discutir questões regulatórias de 
relevância nacional, estadual e municipal para o setor, 
possibilitando que os associados participem dos debates 
em torno das leis, políticas públicas e programas 
governamentais que impactam o setor de TIC. A ABES 
participa ativamente de discussões junto aos poderes 
legislativos, executivos e judiciário com o objetivo de influenciar definições 
no âmbito regulatório. Entre os temas da agenda do Comitê Regulatório estão 
competitividade, tributação e incentivos, regulamentação do Marco Civil, Inteligência Artificial, Projeto de 
Proteção de Dados Pessoais, o aprimoramento da Lei de Informática, Reforma Tributária, entre outros.

ESTE COMITÊ TEM VÁRIOS GRUPOS DE TRABALHO VINCULADOS A ELE. SAIBA QUAIS SÃO:

COMITÊ REGULATÓRIO

GRUPO DE TRABALHO TRIBUTÁRIO 
Estuda temas relacionados à tributação das operações com software e outros serviços 
de tecnologia da informação. Desde abril de 2015, este GT já realizou reuniões com 
mais de 500 associados, abrindo espaço para debates, discussões e esclarecendo 
dúvidas a respeito dos temas de alta relevância nas áreas tributária, fiscal, 
previdenciária e contábil, bem como prevenindo riscos e auxiliando as empresas de 
tecnologia na tomada de decisões frente às questões administrativas e judiciais. 

CONHEÇA OS COMITÊS: 
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GRUPO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO DE DADOS
Debate temas ligados à implementação e regulamentação da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), e à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 
como também desenvolve ações institucionais e educativas buscando assegurar 
a adequação do mercado à LGPD. Como exemplo, a ABES, em parceria com a 
consultora EY, desenvolveu uma ferramenta on-line, que possibilita um diagnóstico 
referente ao nível de adequação aos requisitos e exigências da legislação. 

GRUPO DE TRABALHO DO ESOCIAL
Tem como foco criar e manter um diálogo da associação com o governo, uma vez 
que as empresas de TIC, além de precisarem entregar dados por meio do eSocial, 
também fornecem as plataformas e sistemas que todas as companhias utilizam.

GRUPO DE TRABALHO DE COMPRAS PÚBLICAS
Tem como diretriz apresentar propostas para a modernização, simplificação, 
transparência e maior segurança jurídica no ambiente de compras públicas, a 
partir da interlocução da associação com os poderes Executivo e Legislativo. Uma 
das metas é defender políticas públicas que impulsionem uma maior participação 
das startups, pequenas e médias empresas nas contratações públicas, bem 
como maior transparência e simplificação dos processos de aquisições pelo 
poder público de bens, serviços e projetos de inovação, entre outras.
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GRUPO DE TRABALHO CYBERSECURITY
Visa estabelecer um importante espaço para discussões internas e acompanhamento 
de regulamentações específicas, engajamento com stakeholders, além de 
fomentar a troca e difusão de informações entre associados e os mais diversos 
segmentos da sociedade. Cybersecurity é um tema transversal a todos os setores 
socioeconômicos. A ABES entende que é prioritário fomentar um ambiente digital 
mais seguro que garanta o processo de transformação digital de sucesso. 

GRUPO DE TRABALHO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
tem por objetivo aprofundar o debate sobre o tema diante do lançamento da 
Estratégia Brasileira de IA (EBIA) e frente aos debates sobre regulação do uso 
das tecnologias de inteligência artificial no Brasil e no mundo. Além disso, o 
grupo tem o propósito de unir os associados, bem como posicionar a entidade 
junto aos principais atores públicos e privados atuantes no assunto. 

OPEN RAN
Este GT tem como objetivos inserir a ABES no debate sobre este tema e definir 
algumas prioridades que serão discutidas junto às autoridades competentes, 
visando o aprimoramento das medidas de estímulo ao OPEN RAN sob o prisma 
da comunidade de software. Outra meta é a de interagir com as diversas 
iniciativas privadas e públicas, além de orientar o mercado de forma geral sobre 
os benefícios e os desafios do Open RAN para a transformação digital.

ABOUT NEWS PRICING BLOG SIGN UP

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE 
deep learning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincid-
unt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut. 
Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore. 

READ MORE

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
Tem como objetivo fomentar negócios, 
dinamizar parcerias, a troca de experiências e 
articular ações que valorizem as empresas do 
setor de TIC, incentivando a gestão inovadora 
e o empreendedorismo. É um comitê para 
profissionais das áreas Comercial, de Marketing 
e Vendas das empresas associadas.
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COMITÊ FUTURO DO TRABALHO
Este comitê foi criado para conectar todos os associados a fim de mapear 
as necessidades convergentes entre eles e discutir tendências na Gestão 
de Pessoas, diante da ampliação do trabalho remoto e da automação, 
da necessidade de novas competências técnicas e emocionais dos 
colaboradores, das políticas de incentivo à inclusão e à diversidade, entre outros 
temas sobre o Futuro do Trabalho. Este fórum deintegração também deverá promover 
um diálogo entre o setor de tecnologia, os formuladores de políticas públicas, profissionais da área 
de educação e de recursos humanos, tendo em vista que é fundamental incentivar a colaboração entre vários 
atores para criarmos juntos ações que atendam a demanda crescente por profissionais de tecnologia.

Por meio dos serviços viabilizados pela Caixa de Assistência das Empresas de 
Software e Serviços Complementares do Brasil (CAESBRA), a entidade oferece 
uma apólice Seguro Saúde Bradesco, empresa líder de mercado do segmento. 
As associadas podem contratar planos com cobertura nacional ou regional, a 
partir de uma gama de 10 opções de planos em 2 modalidades: com ou sem 
coparticipação. As empresas conseguem obter uma economia de até 40% nos 
custos com assistência médica para seus colaboradores e dependentes. 

Tem como meta fomentar o desenvolvimento de startups de 
software, por meio de ações de disseminação de conhecimento, 
conexão e proposição de políticas públicas.

SEGURO SAÚDE 

COMITÊ DE STARTUPS 

SEGURO DE VIDA E DE VIAGEM*
Por meio dos serviços viabilizados pela Caixa de Assistência das 
Empresas de Software e Serviços Complementares do Brasil 
(CAESBRA), os associados podem contratar seguro de vida e de 
viagem oferecidos em condições comerciais diferenciadas. 
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PLANO ODONTOLÓGICO*

SEGURO CIBERNÉTICO*

A CAESBRA viabilizou o plano odontológico MetLife, 
que pode ser contratado separadamente do Seguro 
Saúde, na modalidade “livre adesão” e é extensível 
ao pai, mãe, sogra e irmãos. Criado exclusivamente 
para pequenas e médias empresas, este plano 
oferece cobertura para as principais especialidades 
odontológicas, com atendimento em todo o país.

A Caesbra viabilizou uma parceria com a seguradora AIG, 
que oferece uma apólice específica para os associados da 
ABES com diferenciais e benefícios exclusivos de contratação, 
que inclui desconto no valor da apólice e parcelamento.

ESTUDO DE MERCADO
A ABES realiza anualmente o Estudo “Mercado Brasileiro de Software 
– Panorama e Tendências”, em parceria com a consultoria IDC. O 
estudo apresenta o panorama do Brasil com relação a sua evolução 
no mercado brasileiro de TI; traz também a distribuição regional 
das empresas de hardware, software e serviços e as tendências 
como uma oportunidade de investimento para os empresários 
Todas as publicações podem ser encontradas no website da 
ABES. O estudo tem sido utilizado no Brasil e no exterior como 

uma fonte sólida de informações a respeito do Mercado Brasileiro de Software. 
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ÉTICA

PROGRAMA UMA EMPRESA ÉTICA

Tem como objetivo assegurar a total conformidade das atividades da ABES, de seus colaboradores 
e associados com as diretrizes estabelecidas pela Lei Anticorrupção (Lei no 12.846/2013) e os mais 
altos padrões mundiais de compliance. Destacam-se entre as suas principais atividades:

Este programa estimula os associados a adotarem, formalmente, os 
mais altos padrões éticos no trato de seus assuntos, internos ou externos; 
aprimorarem o padrão de comportamento no trato com os clientes, 
fornecedores, concorrentes, colaboradores e agentes governamentais; 
e a criar, normas formais para implementar estes padrões. O programa 
conta com 3 pilares: Política de Compliance, Treinamento e Canal de 
Denúncia, que são oferecidos gratuitamente aos associados. Além do 
apoio do Compliance Officer e do Departamento Jurídico da ABES para 

dirimir dúvidas quando desenvolverem suas próprias iniciativas e para implantarem 
os pilares essenciais. A associação criou o Certificado Uma Empresa Ética, uma forma de incentivar e 
reconhecer as empresas que aderiram ao programa. Mais informações no site: umaempresaetica.com.br 

Com o compromisso de promover a ética e a  
integridade no ambiente de negócios, a ABES criou  
o seu Programa de Integridade, que incluiu a atualização  
do seu Código de Ética e o lançamento da Política  
de Interação com Agentes Públicos. A associação 
disponibiliza o apoio da área de Compliance 
Officer para ajudar os associados a implantar 
programas de integridade em suas empresas. 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

COMPLIANCE 

11
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INOVAÇÃO
Por se tratar de um setor que precisa se reinventar a cada dia 
para se manter competitivo, a ABES atua nos principais fóruns 
brasileiros de inovação junto ao Ministério da Economia; Ministério 
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação; Confederação 
Nacional do Comércio; Confederação Nacional da Indústria, 
entre outras. Por entender a importância do fomento à inovação para gerar desenvolvimento 
econômico, a ABES tem também trabalhado com os principais órgãos e instituições financeiras 
e de fomento para que as linhas de crédito estejam de acordo com o setor de tecnologia. ABES 
desenvolveu um Guia de Fomento à Inovação, em parceria com a consultoria ABGI. 

A falta de capital humano para o setor tecnológico tem 
sido uma preocupação para a competitividade das 
empresas. Diante disto, a associação tem participado 
de comitês no Ministério da Economia e no Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, para pensar em 
alternativas de como atrair jovens e adultos para áreas 
de raciocínio lógico que supram as demandas do setor. 

CAPITAL HUMANO 

A ABES, em parceria com a consultoria EY, criou a ferramenta on-line gratuita 
Diagnóstico LGPD para que as empresas avaliem se seus processos já estão 
adequados à legislação. Na página, os participantes respondem um questionário 
sigiloso e obtêm uma autoavaliação quanto aos diferentes pontos exigidos pela 
norma. Após o preenchimento, a ferramenta oferece o resultado e sugestões 
de adequação contextualizadas a partir das respostas apresentadas. A 
ferramenta pode ser acessada por organizações de todos os setores e portes.

DIAGNÓSTICO SOBRE A ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)



13

EVENTOS

A ABES Software Conference é um evento proprietário que, 
desde 2011, trata de temas emergentes ligados às tendências 
tecnológicas, crescimento do setor, políticas públicas e 
transformação digital. A associação promove ainda webinars, 
seminários e treinamentos, além de obter descontos para os 
associados em grandes eventos e missões empresariais.  

Os associados e seus colaboradores podem 
usufruir de diferentes tipos de cursos, 
promovidos pela própria ABES ou por outras 
organizações, mediante parceria institucional.

Com o objetivo de entender as demandas e 
necessidades das empresas, a ABES tem feito 
pesquisas com os seus associados e apoiado 
pesquisas externas relacionadas ao setor. 

CAPACITAÇÃO

PESQUISAS

ENCONTRO DE NEGÓCIOS  
Com a finalidade de fomentar negócios, a ABES organiza encontros de 
negócios com empresas associadas e as participantes do programa, 
estimulando parcerias e possíveis acordos comerciais. 

DINAMISMO
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MOBILIZAÇÃO PARA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE - PROGRAMA RECITECH
A ABES, sensibilizada com as recentes discussões da cúpula do clima e alinhada ao Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), decidiu 
promover a “Mobilização para a redução da desigualdade”, uma campanha lançada pela associação, 
em parceria com a ReUrbi e o Observatório do Terceiro Setor, com apoio da agência Weber Shandwick. 

Aberta a novas adesões, a mobilização 
tem como objetivo apoiar projetos 
de inclusão social que promovam a 
capacitação na área digital. Por meio do 
Programa ReciTech, a iniciativa 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. 

Estamos falando na geração de impacto socioambiental, apoio a projetos de inclusão 
sociodigital, beneficiando milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, protegendo o meio 
ambiente e adotando as melhores práticas de governança e de cuidados com o meio 
ambiente são atitudes alinhadas com as políticas de ESG (Environmental, Social Governance, 
em inglês), que se referem às ações nas áreas ambiental, social e de governança.

* Notas importantes: 1) serviços com custos envolvidos. Consulte o atendimento ao associado 
em caso de dúvida +55 11 2161-2833 ou diretamente com a Caesbra pelo e-mail: contato@caesbra.org.br. 
2) Horários mencionados são referentes ao horário em Brasília (UTC -3).

SUSTENTABILIDADE
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24 ESTADOS BRASILEIROS



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 LinkedIN YouTube
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