
Propostas para o
profissional de TI

● Revisão da reforma trabalhista e criação de um novo Código
Brasileiro do Trabalho, adequando a realidade trabalho moderno e
digital com a proteção dos direitos;

● Uma reforma tributária justa, atualizando a tabela do IR e cortando
impostos sobre as empresas e o trabalhador, para priorizar o setor
produtivo;

● Regulamentação das carreiras de Tecnologia da Informação,
trazendo segurança e valorização para o setor que já responde por
9% do PIB brasileiro;

● Regulamentação do Home Office, com controle de jornada, auxílio
para internet e energia, colocando o direito do trabalhador no centro
do trabalho moderno;

● Defender a reindustrialização do Brasil pela pesquisa e
desenvolvimento de práticas verdes e digitais, em sintonia com o
que há de mais moderno no mundo;

● Jornada semanal de trabalho de 36 horas + 4 horas para formação;/li>
● Defesa das empresas públicas detentoras do “novo petróleo”, os

dados dos brasileiros, como Dataprev, Serpro, BB Tecnologia,
Prodesp, Prodam, IMA e Coderp;

● Modernização do sistema educacional para a formação de um
exército de profissionais de tecnologia;

Antonio Neto é analista de sistemas e administrador, ajudou a fundar o
sindicato dos profissionais de TI de São Paulo e a Central dos Sindicatos
Brasileiros. Como servidor público, trabalhou nos setores de tecnologia da
Fepasa, Prodesp e Sabesp.

Na política, participou ativamente de governos federais como membro de
conselhos de Estado e concorreu ao Senado em 2018, conquistando mais
de 350 mil votos. Ajudou o então ministro Ciro Gomes a instituir a lei que



garantiu aos trabalhadores a Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
das empresas e a política de recuperação do salário mínimo.

Conquistou a jornada de 40 horas de trabalho para a categoria de TI,
construiu uma das melhores Convenções Coletivas do Brasil e garantiu
20% de aumento em janeiro deste ano, além da garantia de reposição da
inflação até 2023. Foi um dos principais articuladores da desoneração da
Folha de pagamentos para o setor de Tecnologia;

Propostas para
transformar o Brasil com
Ciência, Tecnologia e
Inovação
Universalização da infraestrutura e do acesso às tecnologias de informação
e à Internet (Inclusão digital)

Diagnóstico:

O acesso da sociedade às novas tecnologias e a rede global de
computadores (internet) se tornaram fatores fundamentais para
desenvolvimento socioeconômico de qualquer país desde a segunda
metade do século XX, mas no século XXI, são indispensáveis.

O Brasil, embora já tenha realizado importantes avanços em direção a
universalização do acesso, devido a sua característica geográfica e
demográfica, ainda tem muito a fazer para garantir o acesso às tecnologias
para toda população. A pesquisa nacional por amostra de domicílio
contínua – PNAD 2018 revelou que o acesso à Internet e ao uso de
computadores no Brasil é ainda insuficiente e permanece desigual entre
os diferentes extratos sociais e regiões brasileiras.



Apenas 46,0% dos domicílios em área urbana e apenas 14,3% em área rural
possuem um Microcomputador. Tablets, estão apenas em 12.5% dos
domicílios. Já a existência de celulares atingiu 93,2%, sendo a Internet
utilizada em 83,8%, dos domicílios em área urbana, e 49,2%, na área rural.
As principais razões identificadas para sua não utilização foram: o custo do
acesso à Internet (25,4%) e nenhum morador saber como utilizar a Internet
no domicílio (24,3%). Ao analisarmos regionalmente, tem-se que as regiões
Norte e Nordeste apresentam indicadores inferiores às demais regiões da
federação.

Propostas:

● Propor o aperfeiçoamento e ampliação de programas que visem a
universalização do acesso à Internet, incluindo a disponibilização da
infraestrutura de rede de banda larga fixa ou móvel de qualidade e
de alta capacidade, a todos os municípios brasileiros, bibliotecas,
telecentros, hospitais, parques e praças públicas, centros de
segurança pública e instituições públicas de ensino. Sendo estes
mobiliários públicos, em ambientes urbanos ou rurais, devidamente
equipados para finalidade;

● Propor medidas de aperfeiçoamento da fiscalização e controle da
qualidade de serviços prestados pelas operadoras de
telecomunicações;

● Defender a ampliação do número de telecentros e laboratórios de
fabricação (fablabs) em todos os municípios brasileiros, bem como os
serviços e cursos de capacitação oferecidos nesses espaços, seja por
meio de iniciativa pública ou parcerias público-privadas;

● Propor o aperfeiçoamento de políticas públicas de subsídios e ou
desoneração de encargos, setoriais, que promova a redução do custo
de acesso às tecnologias (smartphone, notebooks, tablets, softwares)
e aos custos tarifas de Internet (incluindo 5G) e da energia elétrica,
promovendo a economicidade.

Governo e Cidadania
digital



Diagnóstico:

O estado deve tirar proveito da evolução das tecnologias digitais para
melhorar o desempenho do governo, bem como a eficiência da prestação
de serviços públicos e a transparência das suas instituições. O novo
paradigma para governo digital extrapola esses benefícios ao buscar
promover formas mais participativas, inovadoras e ágeis de governança,
contribuindo na construção e/ou reforço da confiança pública e da
confiança nos governos, fortalecendo a relação entre cidadão e Estado.

No relatório que apresenta o Índice de Governo Digital da OCDE (DGI) de
2019, que mede a transformação digital do setor público, o Brasil figurou o
32º lugar do ranking entre os 34 países analisados, ficando à frente apenas
do Panamá e da Argentina. A Colômbia, por sua vez, foi a mais bem
colocada entre todos os países da América Latina, ocupando o terceiro
lugar, ficando atrás apenas da Coreia do Sul e Reino Unido.

Propostas:

● Promover o aprimoramento e execução da Lei do Governo Digital
(Lei n° 10.332/2021) em todos os entes da federação nos âmbitos
federal, estadual e municipal, visando a modernização do estado, a
integração dos sistemas de informação, governança e gestão das
finanças públicas e ampliação dos serviços públicos digitais;

● Defender o aprimoramento e execução da estratégia Brasileira de
Transformação Digital (Lei n° 10.332/2020);

● Fiscalizar e promover o aprimoramento e observância da Lei de
Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011) e da Lei da Transparência (LC
131/2009);

● Contrapor a privatização das empresas públicas de processamento
de dados sensíveis, à exemplo do Serviço Federal de Processamento
de Dados (Serpro) e da Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência (Dataprev).



Educação e capacitação
para economia do
conhecimento
Diagnóstico:

“Precisamos preparar o ambiente de ensino para a economia do
conhecimento. A maioria das escolas do mundo ainda capacitam seus
alunos para a economia industrial com base no século 19. ” – Hanna
Dumont para Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

“Surge nas principais economias do mundo uma nova vanguarda da
produção, a economia do conhecimento. Em cada setor da economia,
porém, aparece como franja que exclui a grande maioria de trabalhadores
e empresas. O resultado da exclusão é deprimir o crescimento e agravar a
desigualdade. O aprofundamento da produção de vanguarda e sua
disseminação – o vanguardismo includente ― são obras gêmeas. Juntas,
têm potencial revolucionário: acelerar o crescimento, reverter a
desigualdade e empoderar todos os participantes no processo produtivo.
Para operar esta transformação, é preciso mudar não apenas práticas
produtivas e instituições econômicas, mas também a educação, a cultura e
a política. ” – Roberto Mangabeira Unger.

Propostas:

● Propor a criação do Programa Nacional de Educação Digital visando
acesso ao conhecimento digital à população – a alfabetização digital
(incluindo educação para prevenção de crimes cibernéticos);

● Defender o aprimoramento do sistema pedagógico brasileiro em
vista às novas demandas da economia do conhecimento (STEM),
bem como ampliação de ofertas nos institutos de capacitação
profissional;



● Defender a criação de políticas públicas que promovam a criação de
mão-de-obra técnica qualificada em tecnologia da informação,
atenta aos critérios de inclusão social.

Relações de trabalho e o
Trabalho do Futuro
Diagnóstico:

“Hoje no Brasil quase 70% da força de trabalho está no desalento, no
desemprego ou na informalidade. (….) No Brasil há cerca de 1.5 milhão de
trabalhadores em aplicativos, sem descanso remunerado, sem proteção
social, sem garantia de renda e jornada de 18 horas semanais/7 dias por
semana. “– Antonio Neto à OIT.

Propostas:

● Defender a regulamentação dos serviços por aplicativo em todo
território nacional;

● Defender a regulamentação do trabalho que assegure direitos ao
trabalhador por aplicativo e a organização sindical;

● Defender uma nova reforma trabalhista atenta as novas demandas
da economia do conhecimento, mas que garanta os direitos e a justa
remuneração do trabalhador.

Desenvolvimento
tecnocientífico na



Economia do
Conhecimento
Diagnóstico:

Segundo o IPEA, em 2009 “o governo federal investiu apenas 19 bilhões em
ciência e tecnologia. Pouco mais de uma década depois, os recursos
aplicados nesse setor estratégico – cada vez mais decisivo para o
desenvolvimento – baixou para R$17,2 bilhões, em valores corrigidos pela
inflação do período”. A gravidade desse retrocesso não se trata de fato
isolado, uma vez que foi agravado pela retenção de parte do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) – bloqueio
que, tem impedido a execução de pelo menos R $2,7 bilhões.”

Propostas:

● Promover a formulação de políticas públicas de fomento da
Economia criativa no entorno da indústria da arte e do streaming de
Música e Audiovisual e dos Jogos Digitais (Games);

● Propor a criação de Sistema Nacional de Inovação que estabeleça
uma visão estratégica em âmbito nacional, aglutinadora e
convergente das iniciativas existentes, acrescida dos
aprimoramentos necessários. Faz parte desse sistema, ao menos: o
apoio a startups e a Hubs de Inovação e Empreendedorismo digital;
programas e modalidades de financiamento; acordos multilaterais
de desenvolvimento tecnológico; modernização do processo registro
de patentes; desonerações e subsídios à insumos de pesquisa,
desenvolvimento de tecnologias disruptivas (como IA, blockchain,
entre outros); aperfeiçoamento e ampliação dos parques
tecnológicos; promoção da pesquisa aplicada coordenada entre
Universidade, fundações públicas e Empresas; programa nacional de
transformação digital e internet das coisas;

● Defender políticas públicas e fortalecer instituições públicas
nacionais de favoreçam a adoção e a disseminação de tecnologias
emergentes para toda indústria nacional, garantindo ganhos de
produtividade e eficiência da Indústria/Manufatura 4.0, entretanto



que seja realizada de forma conjunta à um amplo programa de
requalificação da mão-de-obra;

● Defender políticas públicas que favoreçam a criação e modernização
para ganhos de eficiência e produtividade das cadeias produtivas e
de fornecedores locais de base tecnológica;

● Defender políticas públicas que promovam a inserção internacional
das empresas e produtos de base tecnológica das empresas
nacionais;

● Defender e aperfeiçoar as leis de incentivo à tecnologia e a inovação,
a exemplo da Lei da Informática (Lei n° 8.248/1991); Lei do Bem (Lei n°
11.196/05).

Crimes digitais, Proteção
de dados e Proteção do
consumidor
Diagnóstico:

A globalização e a difusão da internet e dos dispositivos eletrônicos de
comunicação, tais como smartphones, computadores e tablets, ao mesmo
tempo que trouxe inúmeros benefícios, também potencializou condutas
criminosas nesse mundo digital. Apesar dos avanços na criação de leis,
ainda falta muito para garantir a responsabilização e a proteção do
cidadão.

Segundo a consultoria alemã Roland Berger, o Brasil foi o 5º país que mais
sofreu crimes cibernéticos em 2021: apenas no primeiro trimestre, houve
um total de 9,1 milhões de ocorrências, mais que o ano inteiro de 2020.

Segundo a multinacional Symantec, empresa de segurança na internet, a
cada minuto, 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil.

Propostas:



● Defender o aperfeiçoamento e a execução, em âmbito privado e
público e em esfera federal, da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) – (Lei n° 13.709/2018), Resolução CMN n° 4.893/2021, e
da Lei 12.965/2014 – conhecida como “Marco Civil da Internet”, (Lei n°
12.737/2012) – conhecida como Lei Carolina Dieckmann. Buscar a
ampliação e promoção em âmbito internacional;

● Defender leis e políticas públicas de Prevenção e Combate aos
Crimes Cibernéticos;

● Defender o combate à FAKENEWS através do aperfeiçoamento e
aprovação de projetos de lei já em debate na câmara que criminalize
o ato, bem como implementação de políticas públicas para
instituição de comitês de checagem de fatos por meio do suporte de
ferramentas tecnológicas que sinalizem a veracidade das
informações e notícias, quando esta for relevante e de grande
impacto;

● Defender a ampliação de delegacias especializadas e preparadas
para tratar crimes digitais.

Criptomoedas, Bancos
digitais e Fintechs
Diagnóstico:

Os cinco maiores conglomerados bancários do país (Itaú, Bradesco, Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander) encerraram 2020 com
81,8% do mercado de crédito e com 79,1% dos depósitos totais, segundo
Banco Central (BC).

Segundo o relatório do Banco Mundial sobre serviços financeiros digitais,
de abril de 2020, o “Acesso a serviços financeiros adequados é central para
redução da pobreza e para o crescimento econômico”.

Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o primeiro é o
mais ambicioso ao objetivar o fim da “pobreza em todas as suas formas,
em todos os lugares”. A meta 1.4 deste objetivo



estabelece como alvo “garantir que todos os homens e mulheres,
particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos
recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade
e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos
naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo
microfinanças”.

Propostas:

● Defender e estimular a ampliação dos bancos digitais (Fintechs)
como instrumento para inclusão financeira e incremento da
competitividade no sistema bancário brasileiro;

● Revisar e aprimorar projetos de leis em tramitação que visam a
regulamentação do mercado de moedas digitais – os cripto ativos e
stablecoins (criptomoeda atrelada ao dólar e ao ouro), como medida
para coibir ou restringir práticas ilegais e a garantia da segurança
jurídica dos usuários de moedas digitais, à exemplo do projeto de Lei
n° 4.401/2021; defender políticas públicas para sua efetiva aplicação;

● Propor a regulamentação do uso dos NFTs (Non-Fungible token) no
Brasil.

Sustentabilidade e
Tecnologia verde
Diagnóstico:

A descarbonização da matriz energética mundial é um imperativo para o
século XXI e embora possa representar um grande desafio, pode ser uma
grande oportunidade para o Brasil pela adequada compreensão e uso
eficiente da alta disponibilidade e variedade de recursos naturais no país,
entretanto atualmente, não há políticas específicas para transição
energética no país.

O Brasil é um dos países que mais gera resíduos sólidos – materiais,
substâncias e objetos descartados sem receber tratamento de acordo com
a legislação e as tecnologias atualmente disponíveis, sendo muitas vezes



despejados a céu aberto, lançados na rede pública de esgotos ou até
queimados.

Propostas:

● Defender o aperfeiçoamento e a ampliação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10), e de políticas públicas efetivas que
priorizem diminuição dos Resíduos de Equipamentos
Eletroeletrônicos (REEE), dos resíduos sólidos industriais e dos
resíduos sólidos da construção civil;

● Defender a criação do Plano Nacional de Neutralização de Carbono e
de Transição Energética.


