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BRASÍLIA

SAIBA MAIS

Posse do novo Ministro
da Fazenda Joaquim Levy
A P&D Brasil esteve presente na 
cerimônia de posse do novo ministro
da Fazenda, Joaquim Levy.

O novo Ministro a�rmou que vai apostar 
no diálogo com os agentes econômicos 
e que seu trabalho será feito em 
conjunto com outros ministérios. 

Novo Ministro 

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/946/ped-brasil-esta-presente-na-posse-do-novo-ministro-da-fazenda 

BRASÍLIA

SAIBA MAIS

Compras Públicas -
Margem de Preferência
A P&D Brasil vinha discutindo nos últimos meses junto 
ao MPOG, MCTI, MDCI e Congresso, a importância da 
manutenção da margem adicional para bens 
desenvolvidos no país. A importância da não exclusão 
da margem de preferência adicional para tecnologia 
nacional nas compras governamentais.

Destacamos que o Projeto de Lei de Conversão 18/2014 foi sancionado sob a forma da Lei 13.097/2015, 
com veto aos artigos 127 e 169 pela Presidente Dilma Roussef, preservando o diferencial para 
tecnologia nacional. Como justi�cativa, o Poder Executivo discutirá o aprimoramento do modelo atual 
de margem de preferência e apresentará oportunamente uma nova proposta.

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/974/sancionada-mp-656-com-veto-a-alteracao-da-margem-de-preferencia 

RIO DE JANEIRO

SAIBA MAIS

Publicação BNDES 
Perspectivas do Investimento
2015-2018 e Panoramas Setoriais

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2842/5/Perspectivas%20do%20investimento%202015-2018%20e%20panoramas%20setoriais_BD.pdf 

O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, publicou 
recentemente estudo sobre as perspectivas do 
investimento 2015-2018 e panoramas setoriais. 
Destaca-se a qualidade dos investimentos, que é 
percebida quando olha-se para os projetos de 
cada setor. São mais intensivos em tecnologia e, 
em geral, menos intensivos em capital. 

Os investimentos envolvem os seguintes 
aspectos: explorar petróleo em águas profundas; 
bene�ciar o minério de ferro, reduzindo 

substancialmente o impacto no meio ambiente; 
desenvolver novas rotas de produção na 
química, a chamada Química Verde; realizar 
investimentos de telecomunicações em 4G, 
menos intensivos em capital do que os feitos em 
telefonia �xa no �m dos anos 1990; diversi�car a 
matriz energética em direção a novas fontes de 
energia, reduzindo a dependência das chuvas; e 
implementar novas soluções para o transporte 
urbano. 

Acesse a publicação na íntegra.

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

Participação na Cerimônia de Posse do Ministro da Fazenda, Joaquim Levy

Reunião com o Secretário de Comércio Exterior / MDIC – Painel OMC

Participação na Cerimônia de Posse do Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Armando Monteiro

Reunião MCTI/SEPIN – Atualização Decreto 5.906

Reunião Ministério das comunicações / ST – Internacionalização/Missão Empresarial

Reunião MDIC/SDP – Compras Públicas/Margem de Preferência

Reunião Associada CERTI – Projetos Compromissos Lei de Informática (Embrapii)

Reunião MCTI/SEPIN – Acórdão TCU Lei de Informática / Portaria 950
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PROGRAMAÇÃO P&D

ATIVIDADE

Encontro Estratégico Obrigações Convênio 2 Lei de Informática  / Associada CERTI 

Formação da Câmara Temática de Compras Públicas

Programa Raio-X Associada ENGETRON / MG

Palestra Benefícios Tributários da Lei do Bem

Programe-se para as atividades do 1º quartil 2015.

Mais informações no site da P&D Brasil ou pelo e-mail pedbrasil@pedbrasil.org.br.

AGENDA P&D BRASIL

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO
02/01/2015 - Ministro Aldo Rebelo defende valorização da agenda de CT&I no Congresso Nacional
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/944/ministro-aldo-rebelo-defende-valorizacao-da-agenda-de-ctei-no-congresso-nacional 

02/01/2015 - Ricardo Berzoini assume Ministério das Comunicações
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/959/ricardo-berzoini-assume-ministerio-das-comunicacoes 

02/01/2015 - MCTI define grupo de operações que analisa relatórios da Lei de Informática
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/947/mcti-de�ne-grupo-de-operacoes-que-analisa-relatorios-da-lei-de-informatica 

05/01/2015 - Dyogo Oliveira assume a Secretaria-Executiva do Planejamento
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/960/dyogo-oliveira-assume-a-secretaria_executiva-do-planejamento 

07/01/2015 - Governo cria programa para inovação na área de defesa cibernética
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/948/governo-cria-programa-para-inovacao-na-area-de-defesa-cibernetica 

08/01/2015 - MP aumenta limite de repasse da União ao BNDES e à Finep
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/953/mp-aumenta-limite-de-repasse-da-uniao-ao-bndes-e-a-�nep 

08/01/2015 - Monteiro acha que política industrial brasileira não fere regra da OMC
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/950/monteiro-acha-que-politica-industrial-brasileira-nao-fere-regra-da-omc 

08/01/2015 - Mdic vai priorizar comércio exterior, competitividade e inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/951/mdic-vai-priorizar-comercio-exterior,-competitividade-e-inovacao 

09/01/2015 - Receita Federal abrirá consulta pública para receber sugestões
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/954/receita-federal-abrira-consulta-publica-para-receber-sugestoes 

09/01/2015 - O novo momento da Lei do Bem
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/955/o-novo-momento-da-lei-do-bem 

13/01/2015 - Compras públicas: governo exige prova de conceito para vencedor de licitação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/961/compras-publicas:-governo-exige-prova-de-conceito-para-vencedor-de-licitacao 

14/01/2015 - Minicom diminui exigência de tecnologia nacional no REPNBL
                            para atrair mais investimentos nas redes
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/963/minicom-diminui-exigencia-de-tecnologia-nacional-no-repnbl,-para-atrair-mais-investimentos-nas-redes 

15/01/2015 - Preferência a produto brasileiro depende de sanção de Dilma
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/966/preferencia-a-produto-brasileiro-depende-de-sancao-de-dilma 

15/01/2015 - Brasil só supera Argentina em ranking de competitividade
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/967/brasil-so-supera-argentina-em-ranking-de-competitividade 

16/01/2015 - Finep cresce quase 300% nos últimos quatros anos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/968/�nep-cresce-quase-300*-nos-ultimos-quatros-anos 

20/01/2015 - Dilma faz redução de imposto para small cell, prorroga isenção para smartphone
                            mas veta preferência à tecnologia nacional
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/972/dilma-faz-reducao-de-imposto-para-small-cell,-prorroga-isencao-para-smartphone-mas-veta-preferencia-a-tecnologia-nacional 

21/01/2015 - Carlos Gadelha é nomeado secretário de Desenvolvimento da Produção do MDIC
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/978/carlos-gadelha-e-nomeado-secretario-de-desenvolvimento-da-producao-do-mdic 

22/01/2015 - Ministério repassa R$ 7 milhões para laboratório de inovação em São Paulo
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/988/ministerio-repassa-r$-7-milhoes-para-laboratorio-de-inovacao-em-sao-paulo 

26/01/2015 - Ministro reforça posição de governo para avançar nas negociações do
                               acordo Mercosul-União Europeia
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/990/ministro-reforca-posicao-de-governo-para-avancar-nas-negociacoes-do-acordo-mercosul_uniao-europeia 

26/01/2015 - MCTI cria comitê para orientar políticas para inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/991/mcti-cria-comite-para-orientar-politicas-para-inovacao 

27/01/2015 - Deputados tomam posse e elegem presidente da Câmara neste domingo
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1001/deputados-tomam-posse-e-elegem-presidente-da-camara-neste-domingo 

28/01/2015 - Serpro propõe parcerias ao MCTI em para criação de núcleos de
                            desenvolvimento tecnológico no País
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/997/serpro-propoe-parcerias-ao-mcti-em-para-criacao-de-nucleos-de-desenvolvimento-tecnologico-no-pais 

28/01/2015 - Soluções de negócios migrarão para a Internet das Coisas em 2015
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/998/solucoes-de-negocios-migrarao-para-a-internet-das-coisas-em-2015 

29/01/2015 - Ministro Armando Monteiro é o novo presidente do Conselho Deliberativo da ABDI
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1003/ministro-armando-monteiro-e-o-novo-presidente-do-conselho-deliberativo-da-abdi 

30/01/2015 - Finep encerra 2014 com quase R$ 8,6 bilhões em créditos concedidos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1002/�nep-encerra-2014-com-quase-r$-8,6-bilhoes-em-creditos-concedidos 

02/02/2015 - Heckert assume a SLTI e Giliate a direção do Datasus
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1005/heckert-assume-a-slti-e-giliate-a-direcao-do-datasus

02/02/2015 - Novo presidente da Câmara, Cunha quer independência sem prejuízo à governabilidade
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1004/novo-presidente-da-camara,-cunha-quer-independencia-sem-prejuizo-a-governabilidade

03/02/2015 - Compras públicas: nova ferramenta alerta sobrepreço
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1007/compras-publicas:-nova-ferramenta-alerta-sobrepreco

03/02/2015 - Déficit na balança comercial teve redução de 21,8% em janeiro
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1008/de�cit-na-balanca-comercial-teve-reducao-de-21,8*-em-janeiro

04/02/2015 - Relatórios do REPNBL já podem ser enviados
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1006/relatorios-do-repnbl-ja-podem-ser-enviados

06/02/2015 - Precisamos inovar, diz Aldo Rebelo em aula inaugural do Instituto Militar
                           de Engenharia no Rio
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1018/precisamos-inovar,-diz-aldo-rebelo-em-aula-inaugural-do-instituto-militar-de-engenharia-no-rio

06/02/2015 - Senadores apostam em acordo para a composição das comissões
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1019/senadores-apostam-em-acordo-para-a-composicao-das-comissoes

06/02/2015 - Anatel aprova plano estratégico e promete se aproximar dos consumidores
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1011/anatel-aprova-plano-estrategico-e-promete-se-aproximar-dos-consumidores

10/02/2015 - Berzoini admite banda larga pública, mas não quer regulação inibindo investimentos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1027/berzoini-admite-banda-larga-publica,-mas-nao-quer-regulacao-inibindo-investimentos

12/02/2015 - Jailson de Andrade assume a Seped, e Carlos Nobre, o Cemaden
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1028/jailson-de-andrade-assume-a-seped,-e-carlos-nobre,-o-cemaden

12/02/2015 - Marcos Vinícius de Souza assume Secretaria de Inovação do MDIC
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1024/marcos-vinicius-de-souza-assume-secretaria-de-inovacao-do-mdic

13/02/2015 - A nova divisão do poder na Esplanada dos Ministérios
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1023/a-nova-divisao-do-poder-na-esplanada-dos-ministerios

19/02/2015 - Congresso promulgará emenda que incentiva ciência e tecnologia
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1029/congresso-promulgara-emenda-que-incentiva-ciencia-e-tecnologia

19/02/2015 - Dilma anuncia permanência de Luciano Coutinho no BNDES
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1032/dilma-anuncia-permanencia-de-luciano-coutinho-no-bndes

24/02/2015 - País que não evolui em Ciência e Tecnologia é um país altamente vulnerável, diz Aldo Rebelo
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1035/pais-que-nao-evolui-em-ciencia-e-tecnologia-e-um-pais-altamente-vulneravel,-diz-aldo-rebelo

25/02/2015 - Desburocratizar e exportar são desafios para pequenos negócios
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1036/desburocratizar-e-exportar-sao-desa�os-para-pequenos-negocios


