
ACELERE O 
CRESCIMENTO 
DA SUA EMPRESA COM A ABES!

www.abes.org.br 



Gere negócios, troque 
experiências e faça networking 
nos COMITÊS.

Identifique as soluções para 
seus problemas por meio 
da ASSESSORIA 
JURÍDICA gratuita.

Retenha seus talentos por 
meio dos benefícios oferecidos 
pela CAESBRA.

Promova seus produtos e 
serviços no marketplace 
ABES CONECTA!

Reduza riscos e fortaleça 
sua reputação! Participe 
gratuitamente do 
PROGRAMA UMA 
EMPRESA ÉTICA.

Obtenha CERTIDÕES 
para licitações e pregões 
governamentais.

 INOVAÇÃO 
 ÉTICA 
 SUSTENTABILIDADE
 DINAMISMO 
 COMPETITIVIDADE

OS PROGRAMAS, BENEFÍCIOS 
E SERVIÇOS QUE A ABES 
OFERECE PARA SUA EMPRESA 
ESTÃO BASEADOS EM 5 PILARES:



Implemente as melhores 
práticas de ESG e participe 
da MOBILIZAÇÃO 
pela REDUÇÃO da 
DESIGUALDADE.

Faça um diagnóstico gratuito 
sobre implementação da 
LGPD e indique a ferramenta 
para seus clientes.

Participe de webinares 
gratuitos e, se perder algum 
deles, assista-o em nosso 
canal no YOUTUBE.

Faça gratuitamente o 
DIAGNÓSTICO DE 
SUSTENTABILIDADE 
e torne-se um exemplo 
para seus clientes.

 



A CONFIANÇA E A EXPERTISE QUE VOCÊ PRECISA ESTÃO NA ABES! 

A ABES está comprometida 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.

Em um cenário mundial de transformação acelerada, a ABES tem como objetivo criar no Brasil um ambiente 
de negócios ético, inovador, sustentável e competitivo globalmente, com segurança jurídica e tributária. 

FATOS Por meio das atividades e estratégias de Relações Governamentais, a ABES se destaca pela 
participação na formulação e implementação de relevantes políticas públicas, entre elas: 

Campanha e mobilização 
pela aprovação da prorrogação da 
Desoneração da Folha até 2023. 

Diálogo com o governo federal para o 
lançamento da plataforma AntecipaGov.

Representação no STF durante o processo que definiu, 
em 2020, a incidência do ISS na comercialização de 
software e evitou o aumento da carga tributária.

Aprovação da Lei Complementar 116/03 
que definiu software como serviço.

Interlocução com o Governo Federal 
para negociação de medidas econômicas para 
enfrentamento dos efeitos da pandemia.

Edição da Lei de Software no 
Brasil (Lei 9609/98).

Representa cerca de 
2 mil empresas do 

segmento de software 
e serviços no Brasil. 

Tem associadas em 
24 Estados brasileiros 

e no Distrito Federal.

Mais de 
38 mil 
certidões 
emitidas.

12 comitês e grupos 
de trabalho, com a 

participação total de mais 
de 2 mil pessoas.

@abes_software @abes.software @abes_software LinkedIN YouTube

ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE


