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A Associação P&D Brasil, em parceria com a 
Faculdade SENAI Porto Alegre e IEL/RS, 
promove o Curso de Extensão em Gestão de 
P&D, em Porto Alegre. Este projeto visa a 
capacitação dos colaboradores que já atuam 
como gestores, ou que sejam identificados 
como tendo talento para a função da área de 
Pesquisa e Desenvolvimento das empresas 
associadas à P&D Brasil.
O Curso de iniciativa da Entidade faz parte do 
planejamento estratégico da Associação de se 
destacar cada vez mais pelo capital humano 
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Porto Alegre

capacitado direcionado à área de P&D. 

As inscrições para participação no Curso 
estarão abertas do dia 01/03/2014 ao dia 
22/04/2013. As mesmas serão efetivadas no 
site da P&D Brasil. 

Data de início prevista: 10 de maio
(dependendo do fechamento da turma).

As diretrizes do curso estão disponíveis em 
nosso site.

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/271/ped-brasil-promovera-curso-de-especializacao-em-gestao-de-ped 

VISITA P&D
EMBRAER

São Paulo Brasília31.01.14 

O Programa RAIO X, da Associação P&D Brasil, promove o intercâmbio 
de conhecimento entre empresas de base tecnológica. Dentro do 
espírito de buscar as melhores práticas de gestão, visitamos a 
EMBRAER e fomos recebidos pelo Diretor de Desenvolvimento 
Tecnológico, Fernando Ranieri.

A EMBRAER concebe, projeta e fabrica aviões de grande sucesso, como 
o EMBRAER 190 usado pela Companhia Aérea AZUL, exportando 
grande parte de sua produção.
A ousadia e qualidade da gestão são um exemplo do que se pode fazer 
no Brasil a partir de uma sólida educação e vontade política. 
  
A P&D Brasil agradece ao time da EMBRAER pelo exemplo de 
obstinação que proporcionam ao Brasil.

COMPRAS
GOVERNAMENTAIS
Foi publicado o Decreto 
8.184 que estipula margem 
de preferência de até 20% 
para equipamentos de 
tecnologia da informação 
fabricados e desenvolvidos 
no Brasil e o Decreto 8.186 
que regulamenta as margens 
de preferência nas compras 
públicas aos softwares 
desenvolvidos no país com 
no mínimo 18% de diferença.
 
O tamanho da margem depende de duas circunstâncias. Primeiro, o 
produto em questão precisa ser fabricado no país – o que em termos 
práticos significa contar com Processo Produtivo Básico. Caso o 
produto também seja desenvolvido no país, como prevê a Portaria 
950/2006, do Ministério de Ciência e Tecnologia, fará jus a uma 
margem adicional.
 
Estas duas publicações são parte essencial para materializar a política 
pública de fomento ao setor, valorizando as indústrias de tecnologia 
nacional.

mailto:pedbrasil@pedbrasil.org.br
http://www.pedbrasil.org.br
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/271/ped-brasil-promovera-curso-de-especializacao-em-gestao-de-ped


RESULTADO
FINAL DO PLANO
INOVA ENERGIA

Rio de Janeiro

A FINEP divulga resultado final das empresas com projetos 
aprovados para o Plano Inova Energia, após análise de recursos.

Nossas associadas CLAMPER, ELO, EXATRON, IMS, INTELBRAS, 
LANDIS+GYR, tiveram seus planos de negócios aprovados.

A lista completa poderá ser consultada no site da P&D Brasil. 

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/268/finep-divulga-resultado-do-inova-energia

CERTIFICAÇÃO
CERTICS

Brasília

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
certificou a Plataforma Intelle Totum, da 
associada DÍGITRO e a Plataforma de 
Bilhetagem da associada ASGA, como 
resultado de desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no país e, assim, 
tornam-se softwares nacionais com Certics - 
certificação desenvolvida para medir o grau de 
nacionalização de programas de computador.

O MCTI, através desta certificação, busca a 
transformação do mercado brasileiro de TI, 
alavancando a autonomia tecnológica 
nacional, estimulando a capacidade de 
inovação e a geração de negócios baseados 
em conhecimento, o que é considerado pelo 
governo como estratégico para o 
desenvolvimento do País.

AGENDA
P&D

BRASIL

03.01

Brasília
Confira as principais reuniões do 
mês de Janeiro da P&D Brasil.

Reunião BNDES/RJ - Discussões 
sobre o Edital Inova Telecom.

28.01 Reunião ANATEL – Conselheiro 
Igor – Apresentação da P&D 
Brasil e discussões sobre as 
consultas públicas 06 e 09.

28.01 Reunião MDIC/SECEX –
Diretor André Favero – 
Internacionalização das 
empresas.

Curta a página da P&D Brasil no Facebook
https://www.facebook.com/pages/PD-Brasil/615274091856282

Acesse as notícias no site da
Associação P&D Brasil.

www.pedbrasil.org.br
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