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Brasília

A P&D Brasil comemora no mês de agosto, 
seu primeiro ano o�cialmente constituída. 
Surgimos da necessidade de estabelecer 
canal de relacionamento das empresas de 
base tecnológica nacional com o governo e 
subsidiá-lo para a construção de políticas de 
estímulo aos investimentos privados em 
P&D e inovação na busca do domínio 
tecnológico nacional. 

A P&D Brasil vem conquistando precioso 
espaço como entidade representativa e tem 
in�uenciado para que as tomadas de 
decisões, principalmente no poder 
executivo, promovam o desenvolvimento 
tecnológico do país. A tecnologia nacional 
conquistou índices obrigatórios de 
investimentos pelas Operadoras de Telecom, 
a desoneração tributária para equipamentos 

Workshop REPNBL & Tecnologia Nacional, realizado em 07 de agosto na CNI/SP, reuniu 
representantes das empresas associadas e operadoras de Telecom, contribuindo para 
fortalecer e ampliar os canais junto às operadoras. Que muitos negócios surjam a partir desta 
iniciativa!

03.08.13

São Paulo

Workshop
REPNBL &
Tecnologia
Nacional

Completamos o 1o ano de
constituição da P&D Brasil

ao encontro do REPNBL e a margem de 
preferência para produtos de redes nas 
compras públicas. Conquistas maiores são 
nossos alvos para o segundo ano da P&D 
Brasil, desoneração tributária e margem nas 
compras públicas para tecnologia nacional de 
forma mais abrangente além de linhas mais 
agressivas de �nanciamento e subvenções 
aos nossos projetos de desenvolvimento 
tecnológico. 

Temos orgulho do seleto grupo de empresas 
associadas à P&D Brasil. Entre nós uma das 
dez melhores empresas para se trabalhar no 
país e vários exemplos de conquistas do 
mercado global pelas associadas. Nossos 
índices são crescentes em faturamento e 

Apresentação da Diretora da
P&D Brasil - Rosilda Prates.

Apresentação do VP da
P&D Brasil - Antonio Porto.

Apresentação do Diretor do Ministério
das Comunicações - José Gontijo.

Participação do BNDES. Auditório. Diretor da OI.

exportações, temos diversidade setorial, regional e 
um per�l agressivo de investimento privado em 
P&D.

Vida longa à P&D Brasil!

07.08.13

A apresentação do Workshop está disponível no link http://pedbrasil.org.br/ped/user�les/�le/ap0708.pdf

http://pedbrasil.org.br/ped/userfiles/file/ap070.pdf


Acesse as notícias no 
site da Associação P&D Brasil

http://www.pedbrasil.org.br

Porto Alegre

Lembramos quanto à disponibilidade de link de 
acesso “Associados”  no Google Drive com 
documentos da Associação P&D Brasil para uso 
exclusivo de nossas empresas.

https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0B5C
k02OEVwCWSVF3dWJTa0hMbVU

Compartilhamento
de documentos

Acompanhe na próxima News os destaques 
sobre o Seminário Gestão de P&D, realizado 
no dia 5 de Setembro em parceria da 
Associação P&D Brasil com o Sistema FIERGS.

O evento reuniu mais de 250 participantes 
entre empresários, especialistas da área, 
academia, institutos e autoridades de 
governos e foi cenário de importantes 

Seminário Gestão de P&D

Agosto 2013

Brasília
30.08.13

No dia 30 de agosto, a P&D Brasil esteve 
presente na posse do novo Conselheiro da 
Anatel, o Senhor Fabiano André Vergani - 
representante das entidades representati-
vas da sociedade. Que teve o apoio da P&D 
Brasil na indicação.

Posse Conselheiros Anatel

Desejamos sucesso ao novo 
Conselheiro!

São Leopoldo
30.08.13

Parabenizamos nossa associada 

Digistar pelo merecido destaque 

obtido no último mês ao ser citada 

em duas importantes publicações, 

a edição 2013 da pesquisa “As 

Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs) que Mais Crescem no Brasil” 

(realizada pela parceria entre 

EXAME PME/Deloitte) e o Anuário 

Telecom, que apontou as 100 

maiores empresas do país na área 

de Tecnologia da Informação. 

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/179/digistar-na-revis
ta-exame-pme-e-no-anuario-telecom

Notícia
Associada
Digistar

!

Brasília

Confira as principais reuniões do mês de agosto com 
a participação da Diretoria Executiva da P&D Brasil:

discussões sobre pesquisa e 
desenvolvimento na indústria brasileira. 
Teve apresentação do Presidente da P&D 
Brasil Luiz Gerbase, executivos da Petrobras 
e a Embraer, além do BNDES e FINEP.

Confira a cobertura completa do Seminário 
em nossa próxima edição e no site da P&D 
Brasil www.pedbrasil.org.br 

06.08

09.08

21.08

28.08

29.08

Reunião Ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

na Câmara dos Deputados. Com o tema “O andamento das ações adotadas pelo 

governo federal no âmbito do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL)".

Reunião MCTI/SEPIN - Parceria Evento Florianópolis – 

P&D Brasil/MCTI SEPIN/FIESC em 24 de outubro.

Reunião MC/ST - Secretário de Telecomunicação Maximiliano Martinhão – Discussões 

sobre REPNBL e criação de Polos de Desenvolvimento Tecnológico em Telecom  

Regionais. Convite para participação no Seminário Gestão de P&D em Porto Alegre.

Reunião MCTI/SEPIN – Discussões propostas P&D Brasil, desoneração 

tributária portaria 950 e Seminário em Florianópolis.

Reunião com Eder Alves do FUNTTEL – Ambientes de 

Desenvolvimento Tecnológico em Telecom  Regionais.

https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0B5Ck02OEVwCWSVF3dWJTa0hMbVU

