


Hoje, toda a sociedade usa 

intensamente as plataformas 

de serviços suportados pelas 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC); que vão 

desde os aparelhos (celulares, 

tablets e computadores) que 

permitem o acesso a elas 

até os conteúdos digitais 

postados e utilizados por seus 

produtores e consumidores. 
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Uma revolução em marcha
Estamos vivendo uma revolução em escala global, nunca vista na história da 

humanidade, que está mudando a sociedade em todas as suas dimensões - cultural, 

política e econômica – e em todas as escalas – individual, familiar, local, regional, 

nacional e global.

O Brasil tem participado dessa revolução, mas de forma desestruturada, diferentemente 

dos países que hoje a lideram, que estabeleceram as TICs como prioridade - essencial 

e estratégica - para o desenvolvimento da nação. Entre eles estão Japão, França, 

Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul e, mais recentemente, 

China, Chile e Colômbia.

Nosso País, apesar de ser a nona economia, o nono mercado de TICs e de ter a quinta 

maior rede de telecomunicações, está entre as últimas colocações em competitividade, 

inovações, ambiente para negócios e governo digital nos rankings internacionais.

É  urgente, portanto, que possamos inovar 
e acompanhar o ritmo das transformações 

demandadas pelo País. 
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Uma resposta simples, precisa e à mão
Para responder a esse desafi o, surge a corajosa iniciativa de um conjunto de parla-

mentares signatários do PL 10.762/2018: eles propõem a criação do Serviço Social e 

Serviço de Aprendizagem da Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) para a 

formação do capital humano necessário para que o Brasil avance para as dez primeiras 

posições nos citados rankings internacionais.

O PL 10.762/2018 vem viabilizar a solução de 

um problema complexo de modo simples e 

efi caz, como o fez Alexandre, o Grande, que, 

com sua espada e uma decisão assertiva, cor-

tou o nó górdio que por 500 anos pareceu im-

possível de ser desatado.

Com a aprovação do PL 10.762/2018 

pelo Congresso Nacional e sua sanção 

pelo Presidente da República, será possível ampliar a possibilidade de emprego e 

de qualifi car 1 milhão de trabalhadores no período de quatro anos, assegurando, 

através dessa qualifi cação profi ssional, a empregabilidade no ambiente de inovação 

tecnológica para o qual não estão, hoje, devidamente preparados. Essa requalifi cação 

será realizada com os mesmos recursos recolhidos anualmente para o Sistema S pelas 

empresas da categoria econômica, com a promoção de sinergia entre as diversas 

inciativas de entidades que atuam no ensino profi ssionalizante em todo pais, desde 

aquelas dos entes públicos tradicionais até as das entidades sindicais laborais e 

patronais que investem na qualifi cação de seus quadros de associados.

O PL 10.762/2018 vem 
viabilizar a solução 
de um problema 
complexo de modo 
simples e efi caz
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1 milhão de 
trabalhadores 
no período de 
quatro anos.

O Serviço Social e Serviço de Aprendizagem da Tecnologia da Informação e Comuni-

cação (SETIC) é uma iniciativa da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação 

e Comunicação (ConTIC), entidade Sindical Patronal que representa todas as empresas 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, que conta com o apoio das entidades 

Federativas laborais do setor, que participarão do seu Conselho Diretor conforme de-

fi nido no PL 10.762/2018.



Uma nova 
Confederação pronta 
para a inovação
Apesar de o Brasil ter ocupado posições pouco 

relevantes em rankings internacionais de ino-

vação e competitividade, o país tem participa-

do ativamente em processos multilaterais de 

integração no ambiente digital. Fez, em 2016, a 

integração do Ministério das Comunicações ao 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações 

(MCTIC). Neste mesmo ano e sentido, foi fundada 

a Confederação Nacional da Tecnologia da Infor-

mação e Comunicação (ConTIC), como entidade 

máxima da representação sindical patronal, com 

base nacional, das empresas das categorias eco-

nômicas da tecnologia da informação, telecomu-

nicações e infraestrutura de redes de telecomu-

nicações e de informática, em todo o território 

nacional.

A ConTIC representa mais de 75 mil empresas 

que, com a participação de mais de 2 milhões de 

trabalhadores qualifi cados que exercem suas ati-

vidades em ambiente de tecnologia da informa-

ção e comunicação, participam da produção de 

riquezas equivalente a 7% do PIB nacional.
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Um caminho já defi nido para um Brasil 
mais digital 
A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, defi nida este ano pelo governo federal, 

reconhece a importância das TICS e estabelece como objetivos o aproveitamento de “todo 

o potencial das tecnologias digitais para aumentar a produtividade, competitividade e os 

níveis de renda e emprego por todo o país” e a “aquisição de competências educacionais 

e profi ssionais adequadas à economia digital”.

Essa Estratégia contém diretrizes para atacar as questões 

críticas do País, como a falta de competências educacionais 

e profi ssionais adequadas à economia digital e a enorme 

demanda não atendida por profi ssionais adequados à 

economia digital: um verdadeiro nó górdio que nos desafi a 

há décadas.

Demanda essa que se soma à necessidade de atualização 

tecnológica dos profi ssionais que ainda atuam nas redes 

de fi bra ótica e nas seculares redes de pares metálicos, 

concomitantemente. Um considerável contingente de 

trabalhadores que não pode ser relegado a segundo plano sob pena de engrossar as 

fi leiras dos desempregados por falta de atualização dos conhecimentos necessários 

no ambiente de elevada digitalização de plataformas.

Mas é preciso desatar este nó. E nossa melhor e mais rápida ferramenta para fazê-lo é 

a aprovação do PL 10.762/2018, com a consequente criação do SETIC.

competências 
educacionais 
e profi ssionais 
adequadas 
à economia 
digital
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Podemos transformar o Brasil rapidamente
Há um cenário global que nos desafi a, mas é possível superá-lo tendo em vista que:

• A criação do Serviço Social e Serviço de Aprendizagem da Tecnologia da Informação 
e Comunicação (SETIC) é uma resposta simples, precisa e ao alcance das mãos;

• A Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (ConTIC) é 
uma nova Confederação pronta para enfrentar os desafi os da formação do capital 
humano para a inovação tecnológica;

• Estas duas iniciativas trilham o caminho já defi nido para um Brasil mais digital na 
Estratégia Brasileira para a Transformação Digital;

• O PL 10.762/2018 viabilizará a transformação digital do Brasil a curto prazo; e

• Os Parlamentares no Congresso Nacional que podem garantir um Brasil Digital, 
inteligente, inclusivo, inovador e competitivo pleno de emprego de alto valor 
adicionado.

Este pedido de urgência na aprovação do PL 10.762/2018 é feito em nome de milhares 

de empresas que expressam o desejo de milhões de trabalhadores e de centenas de 

milhões de usuários de seus serviços e das soluções com TICs por elas distribuídas aos 

ecossistemas da proteção social, saúde, educação, transporte, segurança, agricultura, 

indústria, fi nanceiro, comunicação social e segurança cibernética, dentre outros.
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É urgente a aprovação do 

PL 10.762/2018: 1 milhão de 

trabalhadores capacitados em 

quatro anos para um Brasil 

mais digital.

Esta é uma luta 
de todos por um
Brasil Digital 
Inteligente, 
inclusivo, 
inovador e 
competitivo

Brasília, 1º de dezembro de 2018
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Já aderiram ao Manifesto

* Em processo de formalização da adesão ao manifesto

*

*
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* Em processo de formalização da adesão ao manifesto

*
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