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COLUNA DO PRESIDENTE

Há duas gestões à frente da P&D Brasil, tive o privilégio de conhecer melhor 
nossas empresas associadas. Con�rmei o inestimável valor que elas possuem, 
contribuindo para o desenvolvimento tecnológico do país, criando produtos 
com alto valor agregado e formando milhares de engenheiros. Também é 
possível, sim, acelerar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, a 
exemplo de outras nações que alcançaram sucesso a partir da criação de 
políticas sólidas de incentivo ao desenvolvimento industrial. O Brasil é um 
grande mercado, diverso e dinâmico, mas, como defendemos há muito 
tempo, é fundamental o crescimento das exportações que já acontecem.
 
Entendo que nosso país reúne de forma especial um mercado, empresas e 
recursos humanos que lhe permitem ingressar sempre em novos patamares 
tecnológicos. As empresas e a P&D Brasil conquistaram muito até aqui e 
temos conhecimento do enorme desa�o que hora enfrentamos na 
economia. Os valores que as empresas criaram estão presentes no seu 
patrimônio tecnológico e na sua gente, e é isto que, junto com a coragem que 
nos trouxe até aqui, nos fará seguir nesta jornada.

Luiz Francisco Gerbase
Presidente do Conselho
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Foi publicado o Decreto 8.626/15 que prorroga até 31
de dezembro de 2016 o prazo dos decretos 7.903,
8.184, 8.194, que estabelecem a aplicação de
margem de preferência em licitações realizadas no 
âmbito da administração pública federal para aquisição 
de equipamentos de tecnologia da informação e 
comunicação. A publicação vai ao encontro das 
informações compartilhadas com a P&D Brasil a partir 
das reuniões que mantivemos com o
Secretário da SLTI do Ministério do Planejamento [...]

Curta a página da P&D Brasil no Facebook:

facebook.com/pedbrasil
Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil:

pedbrasil.org.br
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE JANEIRO

SAIBA MAIS

Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1743/dilma-sanciona-marco-legal-da-ciencia,- tecnologia-e-inovacao

Foi sancionado e publicado no 
Diário O�cial da União o Código de 
Ciência e Tecnologia (PLC 77/2015 
– PL 2177/2011) na forma da lei 
13.243/2016. O novo código regula 
a relação
entre entes públicos e privados, 
com transparência e segurança 
jurídica, além de reduzir a 
burocracia e dar mais celeridade ao
processo. [...]
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04/01/2016 - Novo marco precisa trazer menos regulamentação, diz ABDTIC
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1731/novo-marco-precisa-trazer-menos-regulamentacao,-diz-abdtic

05/01/2016 - Veja as medidas provisórias que foram analisadas pelo Congresso em 2015
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1732/veja-as-medidas-provisorias-que-foram-analisadas-pelo-congresso-em-2015

05/01/2016 - Pansera discute parcerias para ampliar inclusão digital
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1734/pansera-discute-parcerias-para-ampliar-inclusao-digit

05/01/2016 - Finep terá R$ 4 bilhões disponíveis para projetos de inovação em 2016
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1735/�nep-tera-r$-4-bilhoes-disponiveis-para-projetos-de-inovacao-em-2016

06/01/2016 - Projeto piloto testa fibra óptica como meio de transmissão de energia elétrica
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1733/projeto-piloto-testa-�bra-optica-como-meio-de-transmissao-de-energia-eletrica

08/01/2016 - Ministério das Comunicações quer expandir inclusão digital no Brasil
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1742/ministerio-das-comunicacoes-quer-expandir-inclusao-digital-no-brasil

08/01/2016 - Anatel define critérios para a troca de multas do TAC por investimentos em banda larga
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1745/anatel-de�ne-criterios-para-a-troca-de-multas-do-tac-por-investimentos-em-banda- larga

11/01/2016 - Chamada Universal democratiza acesso a recursos para pesquisa científica
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1748/chamada-universal-democratiza-acesso-a-recursos-para-pesquisa-cienti�ca

11/01/2016 - 100 cidades pequenas que dão um show em infraestrutura
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1765/100-cidades-pequenas-que-dao-um-show-em-infraestrutura

11/01/2016 - Impulsionar a inovação no País
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1744/impulsionar-a-inovacao-no-pais

12/01/2016 - Apoio a parcerias para a inovação tecnológica e a formação qualificada (PITEC -FACEPE)
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1747/edital-facepe-021-2014-_-apoio-a-parcerias-para-a-inovacao-tecnologica-e-a- 
formacao-quali�cada-(pitec-_-facepe)

13/01/2016 - Curso capacita gestores sobre os impactos dos investimentos em PD&I
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1752/curso-capacita-gestores-sobre-os-impactos-dos-investimentos-em-pdei

13/01/2016 - Barbosa busca forma de estimular economia sem elevar subsídios
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1750/barbosa-busca-forma-de-estimular-economia-sem-elevar-subsidios

13/01/2016 - Brasil sobe no ranking de países prestadores de serviços de terceirização de TI
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1756/brasil-sobe-no-ranking-de-paises-prestadores-de-servicos-de-terceirizacao-de-ti

13/01/2016 - Entram em vigor novas regras de licitação para micro e pequenas empresas
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1757/entram-em-vigor-novas-regras-de-licitacao-para-micro-e-pequenas-empresas

13/01/2016- Brasil terá centro para implantação de cidades inteligentes
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1755/brasil-tera-centro-para-implantacao-de-cidades-inteligentes

14/01/2016 - Dilma sanciona PPA e Plano não traz metas para a banda larga fixa
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1758/dilma-sanciona-ppa-e-plano-nao-traz-metas-para-a-banda-larga-�xa

15/01/2016 - Governo inclui CT&I como diretriz estratégica para os próximos quatro anos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1760/governo-inclui-ctei-como-diretriz-estrategica-para-os-proximos-quatro-anos

15/01/2016 - Gustavo Gazaneo assume a Diretoria Financeira e de Controladoria da Finep
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1766/gustavo-gazaneo-assume-a-diretoria-�nanceira-e-de-controladoria-da-�nep

15/01/2016 - Redenção (CE) inaugura rede pelo programa cidades digitais
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1762/redencao-(ce)-inaugura-rede-pelo-programa-cidades-digitais

15/01/2016 - Orçamento de 2016 conta com R$ 6 bi de receita de telecom e mais R$ 700 milhões para 
a cultura
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1764/orcamento-de-2016-conta-com-r$-6-bi-de-receita-de-telecom-e-mais-r$-700-milhoes- para-a-cultura

18/01/2016 - Relatório anual de atividades de P&D, divulgado pelo MCTI
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1770/relatorio-anual-de-atividades-de-ped,-divulgado-pelo-mcti

20/01/2016 -  Exportação precisa ser estratégia de negócio, diz Diego Bonomo
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1779/exportacao-precisa-ser-estrategia-de-negocio,-diz-diego-bonomo

20/01/2016 -  INPI lança projeto para priorizar patentes nacionais
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1777/inpi-lanca-projeto-para-priorizar-patentes-nacionais

21/01/2016 - Guia Prático para Contratação de Soluções de TI
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1780/guia-pratico-para-contratacao-de-solucoes-de-ti

21/01/2016 - MIT lança curso online sobre Internet das Coisas
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1785/mit-lanca-curso-online-sobre-internet-das-coisas

22/01/2016 - Ricardo Gattass retorna à Finep como diretor de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1789/ricardo-gattass-retorna-a-�nep-como-diretor-de-desenvolvimento-cienti�co-e- tecnologico

25/01/2016 - Informe Conjuntural do cenário econômico brasileiro
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1795/informe-conjuntural-do-cenario-economico-brasileiro

25/01/2016 - Desembolso do BNDES para as Teles encolhe 60% em 2015
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1792/desembolso-do-bndes-para-as-teles-encolhe-60*-em-2015

26/01/2016 - Política de desenvolvimento tecnológico é tema de audiência
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1797/politica-de-desenvolvimento-tecnologico-e-tema-de-audiencia

27/01/2016 - Vale do Silício Brasileiro: três cidades que incentivam iniciativas tecnológicas
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1801/vale-do-silicio-brasileiro:-tres-cidades-que-incentivam-iniciativas-tecnologicas

27/01/2016 - BNDES vai ampliar cobertura no FINAME para 80%
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1807/bndes-vai-ampliar-cobertura-no-�name-para-80*

SAIBA MAIShttp://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1776/consulta-publica-do-modelo-de-telecom-recebe- 915-contribuicoes
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SAIBA MAIS

P&D Brasil em Audiência com o Ministro das Comunicações, 
André Figueiredo

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1815/ped-brasil-reune_se-com-ministros-andre-�gueiredo-e-celso-pansera

No ministério das Comunicações, a P&D Brasil foi recebida pelo Ministro André Figueiredo e o 
Secretário de Telecomunicações Maximiliano Martinhão para um encontro formal da entidade e 
empresas associadas com o novo Ministro. O Vice-Presidente da P&D Brasil e CEO da associada 
Datacom, Antônio Carlos Porto, apresentou ao Ministro André Figueiredo o per�l das empresas 
associadas e destacou a importância da pesquisa, do desenvolivmento tecnológico e da inovação 
para o crescimento da nação [...]
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SAIBA MAIS

Semanalmente a P&D Brasil publica em seu site a agenda legislativa. O documento reúne programação 
de audiências públicas e matérias de interesse pautadas para discussão ou deliberação no Poder 
Legislativo. Acompanhe [...]

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1686/agenda-legislativa-da-ped-brasil

Teleconferência Consulta Pública Ministério das Comunicações Serviços de 
Telecomunicações / Contribuições Associadas

06/01

Diretoria da Secretaria de Telecomunicações - Consulta Pública Serviços de 
Telecomunicações / Compartilhamento Contribuições Associadas

13/01

Reunião MCTI / SEPIN - Planejamento Audiência Ministro MCTI21/01

Reunião MINICOM / DICT-ST - Planejamento Audiência Ministro MINICOM21/01

RReunião Secretário Max Martinhão - Estratégias do MINICOM para expansão da banda larga; 
Cidades Digitais e Telefonia Fixa

26/01

Audiência Ministro MINICOM – André Figueiredo - PDTN / Pasta MINICOM27/01

Audiência Ministro MCTI – Celso Pansera - PDTN / FINEP / Pasta MCTI28/01

Reunião DECEX / MDIC - Importação de produtos mercado nacional02/02

Reunião Chefe de Gabinete Senador Romero Jucá - MPV 694/2015 Lei do Bem15/02

Reunião Senador Romero Jucá - MPV 694/201516/02

Comissão de Assuntos Econômicos Senado – Impactos benefícios ICMS16/02

Comissão Mista Senado MPV 694 - Apreciação de Relatório Lei do Bem17/02

Comissão Mista Senado MPV 694 - Apreciação de Relatório Lei do Bem23/02

Reunião do Conselho Consultivo da Anatel - Apresentação P&D Brasil / Homologação e 
Certi�cação de Produtos12/02

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1739/publicado-decreto-com-renovacao-da-margem-de-preferencia-em-compras-
publicas

SAIBA MAIS

Publicado Decreto com Renovação da Margem de Preferência em 
Compras Públicas

Consulta Pública de Serviços de Telecomunicações
O Ministério das Comunicações divulgou consulta 
pública para rediscussão do atual modelo de prestação 
de serviços de telecomunicações, com o objetivo de 
re�etir, no marco normativo setorial,
a importância assumida pelos serviços de suporte
à banda larga.

A P&D Brasil rati�cou as contribuições encaminhadas 
pelas empresas associadas, de forma compilada e 
consensual, à consulta pública, também 
compartilhadas com a Secretaria de 
Telecomunicações.

O MC criou um grupo de trabalho, juntamente com a 
Anatel, para análise e apresentação de um conjunto de 
propostas para que o ministro, à luz dessas 
contribuições, possa preparar modelos regulatórios [...]

SAIBA MAIS

P&D Brasil em Audiência com o Ministro das Comunicações, 
André Figueiredo

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1815/ped-brasil-reune_se-com-ministros-andre-�gueiredo-e-celso-pansera

No ministério das Comunicações, a P&D Brasil foi recebida pelo Ministro André Figueiredo e o 
Secretário de Telecomunicações Maximiliano Martinhão para um encontro formal da entidade e 
empresas associadas com o novo Ministro. O Vice-Presidente da P&D Brasil e CEO da associada 
Datacom, Antônio Carlos Porto, apresentou ao Ministro André Figueiredo o per�l das empresas 
associadas e destacou a importância da pesquisa, do desenvolivmento tecnológico e da inovação 
para o crescimento da nação [...]
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SAIBA MAIShttp://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1815/ped-brasil-reune_se-com-ministros-andre-�gueiredo-e-celso-pansera

A P&D Brasil foi recebida pelo Ministro Celso Pansera, o Secretário de Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação Eron Bezerra e o Coordenador na Secretaria de Política de Informática, Henrique Miguel, 
representando o Secretário Manoel da Fonseca. O Vice-Presidente da P&D Brasil destacou a 
relevância do MCTI para a indústria e para o desenvolvimento tecnológico do país, colocando a P&D 
Brasil à disposição para contribuir na formulação e atualização das políticas públicas para estimular 
as indústrias do conhecimento [...]
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Brasília – Reunião do Conselho Consultivo da Anatel

SAIBA MAIShttp://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1860/195%C2%AA-reuniao-do-conselho-consultivo-da-anatel

P&D Brasil participa da 195ª 
reunião do Conselho Consultivo 
da Anatel, à convite do 
presidente do Conselho, Sr. 
Artur Coimbra, para exposição 
da entidade quanto 
aCerti�cação e Homologação de 
Produtos.  A reunião também 
contou com a presença da 

Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação e da Superintendência de Fiscalização da 
Anatel. [...]
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