
 

 

 

 

SETIC – a desconstrução da qualificação profissional do setor de TIC e                                      
o retrocesso na preparação da mão de obra brasileira para a Indústria 4.0. 

 

Proposto por entidades ligadas ao setor de tecnologia da informação e comunicação, tramita no Congresso 

Nacional o PL 10.762/2018, que cria o Serviço Social e Serviço de Aprendizagem da Tecnologia da Informação 

e Comunicação (SETIC). Esse novo serviço será custeado pelas contribuições compulsórias devidas pelas 

empresas das categorias econômicas representadas pela CONTIC e demais categorias econômicas das 

“comunicações” atualmente recolhidas em favor do SESI, SENAI, SESC e SENAC. 

Assim, os serviços hoje prestados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e pelo Serviço 

Social da Indústria – SESI, às indústrias e trabalhadores do setor, passarão a ser ofertados por uma entidade a 

ser criada (SETIC), a partir da utilização dos recursos hoje destinados ao SESI e SENAI, e outras entidades do 

Sistema S. 

A SEGREGAÇÃO DO SETOR DE TIC É UM EQUÍVOCO! 

O autor, em sua justificativa, afirma que toda a sociedade dependente de plataformas de serviços suportados 

pelas tecnologias de informação e comunicação digital e que, esse novo cenário, é instrumentalizado pelas 

tecnologias da informação e comunicação (“TICs”). 

É um equívoco afirmar que as TICs protagonizam as mudanças tecnológicas no mundo, como se fosse uma 

nova matriz, uma nova cadeia econômica que surge para superar a indústria.  

De fato, a terceira revolução científica e tecnológica foi baseada em TIC - na capacidade de processamento do 

chip e na computação. Essa foi a principal característica da terceira revolução industrial que aconteceu no 

século passado.  

Até os anos 70, você podia expressar de maneira muito clara o preço do automóvel em função da quantidade 

de aço que tinha dentro dele. Contudo, em um automóvel moderno (2019) a variação de preço é diretamente 

proporcional à quantidade de tecnologia embarcada.  

Estamos iniciando a 4ª revolução tecnológica. Há um conjunto de novas tecnologias baseado em 

processamento de informação, no Big Data, na produção integrada e comunicada, na Inteligência Artificial, 

tudo isso reconfigurando novas formas de produção. E onde tudo isso vai acontecer? Vai acontecer sobretudo 

dentro da estrutura industrial.  

Hoje, as grandes rotas de evolução tecnológica não dependem exclusivamente das TICs, mas sim da 

inteligência artificial, produção integrada e conectada, indústria aditiva, que estão estabelecendo uma nova 

forma de revolução da estrutura industrial.  

De novo quem é protagonista no Brasil e no mundo é a indústria!  

• Ações do SESI e do SENAI no setor de TIC 

Nesse novo cenário, com toda segurança, o SESI e o SENAI, por sua experiência acumulada ao longo de mais 

de 70 anos, expertise e qualidade são as entidades que melhor atendem e podem atender ao setor das TICs. 



 

 

 

 

O SENAI já valoriza e prioriza as empresas de tecnologia da informação e comunicação. Com a inserção do 

Brasil na quarta revolução industrial e a realidade da indústria 4.0, temos certeza que esse setor será ainda 

mais demandado para o desenvolvimento de softwares e hardwares customizados às necessidades de cada 

empresa. Profissionais com essa formação deverão trabalhar em todos os setores econômicos, 

independentemente da especialidade, e por isso são chamados transversais.  

Os serviços ofertados pelo SESI e pelo SENAI para o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

abrangem: educação básica e continuada, educação profissional, serviços tecnológicos e de inovação, 

segurança do trabalho e demais ações que impactam a produtividade das empresas e a qualidade de vida dos 

trabalhadores.  

Essas entidades realizam uma cobertura significativa de atendimento ao setor de TICs, com presença em 2.700 

municípios brasileiros, para atendimento aos estabelecimentos de todos os portes (grande, médio, pequeno 

e micro). No caso das grandes empresas do setor, 88,1% são atendidas pelas entidades, nas médias empresas 

79,5% e nas pequenas 51,8%. 

Para ter cada vez mais qualidade nos cursos em todo o território nacional, o SENAI elabora seus próprios livros 

didáticos, utiliza tecnologias para auxiliar no aprendizado, capacita seus docentes e mantém programas de 

fomento à inovação nas escolas e faculdades, baseados em itinerários formativos. 

O itinerário nacional de educação profissional é formado pelos principais perfis profissionais da indústria e os 

currículos dos cursos que vão desenvolver nos alunos as competências necessárias para exercer esses perfis. 

Esse documento padroniza a oferta dos principais cursos do SENAI para todos os estados e o DF. 

Para o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, o SENAI desenvolveu 3 itinerários formativos: 

Tecnologia da Informação em Software, Tecnologia da Informação em Hardware e Telecomunicações. 

Somente em 2017, foram realizadas mais de 284 mil matrículas em cursos de educação profissional voltados 

para o setor de TICs, representando R$ 697 milhões de gasto total com as matrículas. 

Cabe destacar, ainda, que foram investidos cerca de R$ 29,7 milhões na estruturação de 27 unidades móveis 

específicas para o atendimento ao setor de tecnologia da informação. 

Não à toa, os alunos do SENAI têm preferência para contratação pelas indústrias: 97% dos cursos de 

Aprendizagem Industrial, 95% por técnicos dos Cursos Técnicos e 97% dos cursos de Qualificação. 

O SESI contribui efetivamente para o setor de TICs com serviços de educação. Em 2017, realizou 16.912 

matrículas de trabalhadores e seus dependentes, em educação básica e continuada, vinculados a 1.200 

empresas. 

O atendimento do SESI em SST para o setor de TICs é significativo: em 2017 foram beneficiadas 157.322 

pessoas do setor em serviços de SST e promoção da saúde. 

Por fim, importante destacar que a CONTIC/CONICA atua, indevidamente, em parte da base territorial de suas 

federações fundadoras, com federações pré-existentes filiadas à CNI. Ou seja, sua atuação enseja 

superposição parcial de representatividade com a CNI, em manifesta afronta à regra fundamental da unicidade 

sindical (art. 8º, inciso II). 


