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POLÍTICAS PÚBLICAS EMERGENCIAIS GERAIS PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19 

São Paulo, 30 de março de 2020 

Ao chegarmos ao fim de março de 2020, mês no qual a OMS, Organização Mundial da 

Saúde, declarou que a Covid-19 atingira a dimensão de pandemia, nos damos conta do gigantesco 

e multifacetado desafio que temos à frente. O isolamento social, por meio do confinamento dos 

brasileiros em suas residências, protocolo adotado pela maioria dos países afetados pelo contágio 

rampante, assemelha-se um remédio com efeitos colaterais indesejáveis. Consciente da gravidade 

da situação, a Brasscom já se manifestou com propostas de políticas públicas emergenciais de 

enfrentamento da Covid-19 voltadas para o Setor de TIC, com foco na preservação das empresas 

dos empregos. 

Desta feita, com lastro na sua missão estatutária, e representando a perspectiva de suas 

empresas associadas, a Brasscom manifesta-se propondo políticas públicas emergenciais gerais 

voltadas à mitigação e a superação dos graves efeitos sociais e econômicos, bem como, posicionar 

a relevância da tecnologia da informação e comunicação como elemento essencial o 

enfrentamento da Covid-19. 

A PROPOSITURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EMERGENCIAIS GERAIS 

Apoio e Transferência de Renda para os Brasileiros Necessitados 

A assimetria econômica e social é por demais acentuada. Além dos 11,9 milhões de 

desempregados, o IBGE apurou que no 4º trimestre de 2019, contingente de trabalhadores 

informais era de 38,4 milhões de brasileiros. Por fim, o número de desalentados atingiu 4,7 milhões. 

Com as medidas de isolamento social, que vem se apresentando com alta adesão, muitas das 

atividades econômicas realizadas pelas camadas mais vulneráveis da população foram 

dramaticamente reduzidas ou simplesmente desapareceram. 

O Preâmbulo da Constituição Brasileira informa-nos que o Estado de Direito destina-se a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e o bem-estar, com fundamento na harmonia 

social. Se faz, portanto, necessário e urgentíssimo, a desenvolvimento de mecanismos que 

provejam uma rede de proteção social objetivando a garantida a dignidade da pessoa humana 

CF88, Art. 1º, III,  se necessário com robusta transferência de renda para os mais economicamente 

fragilizados durante o período de escassez de trabalho e renda decorrente do enfrentamento da 

Covid-19. 

Transparência, Previsibilidade e Estratégia de Desmobilização do Isolamento Social   

O combate à pandemia acusada pelo novo coronavírus tem se demonstrado um grande 

desafio para todas as nações afetadas. As estratégias de enfrentamento aparentam não estar 

solidificadas. O longo e intenso tratamento hospitalar dos casos mais graves e a ausência de 

medicamentos comprovadamente eficazes adicionam tintas de dramaticidade. A Brasscom 

entende que, em face novidadismo, o debate em torno de estratégias de saúde pública é saudável, 
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desde que lastreadas em evidências científicas. Todavia, há que se pensar, desde já, quando e como 

retomaremos o curso de nossas vidas e de nossa economia. A Brasscom está à disposição para 

participar dos debates, na convicção de que tem condições de colaborar. 

O papel da Tecnologia no Enfrentamento da Covid-19 e na Retomada do Crescimento  

Casos de sucesso no combate ao contágio apresentaram-se intensivos em tecnologia da 

informação e comunicação e em coleta e tratamento de dados. Rastreamento georreferenciado, 

processamento de grande quantidade de dados e algoritmos de inteligência artificial são alguns 

dos exemplos. Consideramos essencial concepção de uma abordagem tecnológica no 

enfrentamento da Covid-19. 

Por outro lado, o uso intensivo de TIC em certas atividades econômicas tem sido 

fundamental para a manutenção de serviços essenciais para a população. O comercio eletrônico e 

as plataformas de entrega a domicílio estão moldando novas cadeias produtivas, ágeis e centradas 

nos consumidores, aliviando as pressões que advém do confinamento. A legitimação da 

telemedicina é uma grande conquista, que precisa ser perenizada. 

Na medida em que superemos a Covid-19 os investimentos nas tecnologias digitais serão 

impulsionados. Haverá a expectativa de um novo normal, de interatividade, conveniência, 

personificação, agilidade e demanda por serviços que impulsionará a economia. O Setor de TIC terá 

um papel central no atendimento dessas demandas, a partir da relevância já alcançada e a ser 

preservada pela Desoneração da Folha gerando a contratação de novos profissionais altamente 

especializados, com remunerações arrojadas e impulsionados por educação de qualidade, , 

conferindo alta externalidade positiva.    

Manutenção da Desoneração da Folha de Pagamento 

Na manifestação de 23 de março de 2020, a Brasscom ressaltou a importância da 

Desoneração da Folha para a continuidade do crescimento do setor de software e serviços de TIC. 

Todavia, a Lei nº 12.546, de 14/12/2011 não se restringe  ao Setor de TIC, pois abarca vários outros 

setores econômicos cuja atividade é de base laboral. A Lei da Desoneração da Folha, explicita, além 

do setor de TIC, os seguintes setores, call centers, transporte rodoviário coletivo de passageiros, 

setor de construção civil, transporte ferroviário de passageiros, transporte metroferroviário de 

passageiros, construção de obras de infraestrutura, empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora 

e de sons e imagens, indústrias intensivas em mão de obra e o transporte rodoviário de cargas.  

A Desoneração da Folha está sendo discutida no âmbito da Reforma Tributária. Porém, 

para que o debate seja qualificado, se faz mister garantir tranquilidade das empresas por meio da 

prorrogação da vigência, até 31/12/2022 conferindo segurança jurídica às empresas e manter o 

crescimento dos setores contemplados, notadamente de software e serviços de TIC. 

Sobre a Brasscom 

A Brasscom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, é entidade que congrega seleto grupo de empresas fornecedoras de hardware, 

software, soluções e serviços de TIC, incluindo conectividade em banda larga, e tem como missão 
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trabalhar em prol do desenvolvimento do setor, disseminando seu alcance e potencializando seus 

efeitos sobre a economia e o bem-estar social na Era Digital.  

 

 


