
http://www.pedbrasil.org.br/ped/artigos/91DC829CD5F087B3.pdf

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada publicou 
no mês de abril o estudo Tecnologia, Produção e 
Comércio Exterior, no qual estima os impactos mínimos 
da suspensão dos incentivos fiscais previstos pela Lei do 
Bem sobre o investimento privado em PD&I. O impacto 
mínimo chega a R$ 1,01 bi. Confira todos os detalhes na 
íntegra da publicação. [...]

SAIBA MAIS

COLUNA DO PRESIDENTE
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A P&D Brasil corrobora com o posicionamento e manifesto da Anpei –
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas
Inovadoras, referente à extinção da Secretaria de Política de Informática 
– SEPIN, onde entende essa ação como uma ameaça de retrocesso para
a indústria de Tecnologias da Informação e Comunicação e o 
desenvolvimento tecnológico nacional do país.

Antonio Carlos Porto
Presidente do Conselho

01/04/2016 - Finep lança dois editais para ICTs com valor total de R$ 390 milhões 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1865/finep-lanca-dois-editais-para-icts-com-valor-total-de-r$-390-milhoes

05/04/2016 - Sepin promete fim da fila de comprovação de aportes em P&D 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1867/sepin-promete-fim-da-fila-de-comprovacao-de-aportes-em-ped

06/04/2016 - MC apresenta propostas de mudança no modelo de serviços de telecom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1868/mc-apresenta-propostas-de-mudanca-no-modelo-de-servicos-de-telecom

07/04/2016 - Relatório mostra relação entre tecnologias digitais e desenvolvimento 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1869/relatorio-mostra-relacao-entre-tecnologias-digitais-e-desenvolvimento

11/04/2016 - MC fixa diretrizes para novo modelo de telecomunicações 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1875/mc-fixa-diretrizes-para-novo-modelo-de-telecomunicacoes

11/04/2016 - BRASIL MANTÉM POSIÇÃO EM RANKING MUNDIAL DE CONECTIVIDADE 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1874/brasil-mantem-posicao-em-ranking-mundial-de-conectividade

12/04/2016 - CCT do Senado vai avaliar Funttel e FNDCT
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1876/cct-do-senado-vai-avaliar-funttel-e-fndct

14/04/2016 - BNDES melhora condições de apoio à exportação de bens industriais
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1880/bndes-melhora-condicoes-de-apoio-a-exportacao-de-bens-industriais

14/04/2016 - Benefício fiscal terá retenção de 10% 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1877/beneficio-fiscal-tera-retencao-de-10*

14/04/2016 - Para cada 1% investido em TI, lucro das empresas, em dois anos, aumenta 7%
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1865/finep-lanca-dois-editais-para-icts-com-valor-tota l-de-r$-390-milhoes

14/04/2016 - Anatel, em busca de consenso, adia revisão do modelo de Telecom 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1878/anatel,-em-busca-de-consenso,-adia-revisao-do-modelo-de-telecom

19/04/2016 - Redução de tributos pode elevar exportações em 20%, diz OCDE 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1888/reducao-de-tributos-pode-elevar-exportacoes-em-20*,-diz-ocde

19/04/2016 - Governo de Brasília promete retomar parque tecnológico Capital 
Digital 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1890/governo-de-brasilia-promete-retomar-parque-tecnologico-capital-digital

20/04/2016 - São Paulo é uma das cidades mais preparadas para a economia do futuro
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1891/sao-paulo-e-uma-das-cidades-mais-preparadas-para-a-economia-do-futuro

22/04/2016 - Consulta Pública nº 13 do MDIC
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1894/consulta-publica-n%C2%BA-13-do-mdic

25/04/2016 - Fapesp têm R$ 10 milhões para pesquisas voltadas a cidades inteligentes
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1893/fapesp-tem-r$-10-milhoes-para-pesquisas-voltadas-a-cidades-inteligentes

27/04/2016 - Regulamentação do Marco Civil deve sair nos próximos diasv
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1901/regulamentacao-do-marco-civil-deve-sair-nos-proximos-dias

28/04/2016 - MCTI - Ministra discute ações para impulsionar o desenvolvimento 
científico e tecnológico
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1903/mcti-_-ministra-discute-acoes-para-impulsionar-o-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico

28/04/2016 - Suspensão de incentivos à inovação tecnológica
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1902/suspensao-de-incentivos-a-inovacao-tecnologica

29/04/2016 - Brasil e Peru assinam acordos nas áreas de compras públicas, serviços, 
investimentos e livre comércio de veículos leves e picapes
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1905/brasil-e-peru-assinam-acordos-nas-areas-de-compras-publicas,-servicos,-investimentos-e-livre-comercio-de-veiculos-l
eves-e-picapes

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

Lançamento Programa Brasil Mais Produtivo - MDIC/SECEX06/04

Seminário “Viabilizando a Economia Digital e a Inovação no Brasil: Lançamento do Relatório 
Mundial de 2016 Dividendos Digitais” - MDIC

07/04

Reunião COPIN CNI - Manufatura Avançada e Programa Brasil Mais Produtivo07/04

2ª Reunião Câmara Temática P&D Brasil CIDHADE 2020 / Cidades Inteligentes13/04

Reunião MINICOM / Secretaria de Telecomunicações - Programa Cidades Digitais13/04

Audiência Pública Senado Federal - Parque Tecnológico e o desenvolvimento da tecnologia 
no Distrito Federal

19/04

Audiência Pública CCT Senado Federal - Fundos de Incentivo ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, FNDCT e FUNTTEL

26/04

No último dia 13 de abril em Brasília, os 
integrantes da Câmara Temática 
CIDHADE 2020 / Cidades Inteligentes da 
P&D Brasil, reuniram-se com o propósito 
de mapear as soluções no portfólio e 
cases das empresas associadas para 
construção de proposta de projeto a ser 
apresentado no MINICOM para o 
Programa Cidades Digitais/Cidades 
Inteligentes [...]

BRASÍLIA

2ª REUNIÃO CÂMARA TEMÁTICA CIDHADE 2020 / CIDADES INTELIGENTES P&D BRASIL 

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1910/2%C2%AA-reuniao-camara-tematica-cidhade-2020-ped-brasil SAIBA MAIS

BRASÍLIA

CONSELHO TEMÁTICO DE POLÍTICA INDUSTRIAL E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO (COPIN CNI)

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1911/conselho-tematico-de-politica-industrial-e-desenvolvimento-tecnologico-(copin---cni) SAIBA MAIS
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LEGISLATIVA

Curta a página da P&D Brasil no Facebook
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A convite da CNI – Confederação 
Nacional das Indústrias, o Presidente 
da P&D Brasil, Antonio Carlos Porto, 
foi designado como membro do 
Conselho Temático de Política 
Industrial e Desenvolvimento 
Tecnológico (COPIN), que tem como 
objetivo o monitoramento e aplicação 
das políticas públicas que promovem 
o desenvolvimento industrial e 
tecnológico. Além de promover o 
debate e apresentar propostas para o aperfeiçoamento da política industrial e dos incentivos 
à inovação. [...]

BRASÍLIA

PROGRAMA BRASIL MAIS PRODUTIVO - MDIC

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1912/brasil-mais-produtivo-vai-melhorar-desempenho-de-pequenas-e-medias-industrias SAIBA MAIS

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Armando Monteiro, 
lançou o programa Brasil Mais Produtivo, 
cujo objetivo é aumentar em pelo menos 
20% a produtividade das pequenas e médias 
indústrias participantes. A metodologia 
usada é a manufatura enxuta (lean 
manufacturing), baseada na redução dos 
sete tipos de desperdícios mais comuns no 
processo produtivo: superprodução, tempo 

de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos. “O 
programa é uma semente, uma iniciativa que pode ser ampliada, e que oferece contribuição 
a um desafio importante, que é melhorar o padrão médio de desempenho da indústria 
brasileira", disse. [...]

BRASÍLIA

PUBLICAÇÃO IPEA – RADAR TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E COMÉRCIO EXTERIOR

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1946/anpei-assina-carta-contra-extincao-da-sepin


