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2ª Assembleia Geral dos Associados 06/03  - Apresentação plano de ação P&D Brasil 2013. 
 

 A Assembleia Geral da Associação P&D Brasil ocorreu no dia 06 de março de 2013 em sua sede na Capital Federal e 
contou com a participação de vinte e seis representantes das vinte e sete empresas associadas... 

 

 

 

 

 

 

São Paulo – Jornais O Globo  e Valor / matérias sobre a Criação da entidade P&D Brasil   
 

VALOR – Sergio Leo 

 Publicado: 6/03/13 - Empresas de infraestrutura, como as concessionárias de telefonia, que comprarem produtos não 
apenas fabricados, mas também desenvolvidos no Brasil, deveriam receber vantagens do Governo, segundo defende a 
recém-criada P&D Brasil, associação de 27 empresas de alta tecnologia, que será publicamente lançada quinta-feira 
(07/03), em Brasília. A organização, que já começa a buscar influência nas decisões oficiais, pretende aproveitar a política 
governamental de apoio à inovação e à incorporação de conteúdo nacional aos bilionários investimentos nos projetos de 

infraestrutura no País"... http://www.microbiologia.ufrj.br/informativo/clipping/490-empresas-pedem-
beneficios-a-produtos-desenvolvidos-no-pais    

O GLOBO - Mônica Tavares 

Publicado: 7/03/13 - A Associação das Empresas de Base Tecnológica Nacional (P&D Brasil) foi lançada nesta quinta-feira. 
Ela congrega 28 empresas da área de inovação tecnológica e tem um faturamento de R$ 3 bilhões. O diretor-presidente 
da entidade, Luiz Gerbase, disse que essas companhias desenvolvem produtos na área de automação bancária, 
industrial, predial e de energia elétrica, por exemplo, e que elas competem no mercado brasileiro e internacional...   

http://oglobo.globo.com/economia/empresas-de-tecnologia-criam-associacao-do-setor-7771377 
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Brasília – Lançamento da P&D Brasil 07 de março em Brasília  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representantes do governo federal, de agências reguladoras participaram (7/3), em Brasília, do lançamento das 
atividades da P&D Brasil. A associação reúne 27 empresas do setor eletroeletrônico que detêm o domínio do ciclo de 
desenvolvimento de produtos sofisticados. “Somos empresas transformadoras, não de insumos, mas de 
conhecimento, agregando alto valor aos produtos”, afirmou o presidente da nova entidade, Luiz Gerbase. Ele adianta 
que a P&D Brasil surge para aproximar e estimular a cooperação entre as empresas do setor. Não é uma nova 
entidade setorial, mas uma associação que complementa outras agremiações, focada no desenvolvimento da 
tecnologia e inovação.  
“Vida longa à P&D”, saudou o diretor geral do Senai e diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael  Lucchesi. 
Segundo o diretor da CNI, a entidade reúne uma plataforma extremamente importante para o desenvolvimento da 
atividade industrial. “É uma associação com um DNA superior, não apenas com uma agenda associativa, tradicional”. 
Assessora especial da Presidência do BNDES, Margarida Baptista destacou a importância do comprometimento dos 
empresários em trabalhar não somente em prol de sua sustentação como empresas produtoras, mas pelo esforço 
para o aprofundamento da capacidade da inovação e capacitação tecnológica do país nessa área. “Não é só uma 
associação para tratar de interesses comuns de apoio à inovação, há também o compromisso de cooperação, palavra-
chave para saltos qualitativos no enfrentamento dos grandes desafios do setor privado”, disse. O Secretário de 
Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, saudou a criação da associação P&D 
Brasil, e disse que a entidade nasce com uma grande vertente de inovação, reunindo 27 empresas dotadas com o 
certificado de tecnologia nacional da Portaria 950 do MCTI. “Esse é seu grande marco, é um compromisso com ações 
estruturantes que o governo federal vem tomando com vistas à geração de conhecimento de indústrias e do 
desenvolvimento do nosso país”, disse. Ele também manifestou a satisfação do Ministério das Comunicações ao saber 
que as indústrias representadas pela P&D Brasil geram até 85% de valor agregado para o país. Maximiliano Martinhão 
lembrou que um dos eixos na criação do Plano Nacional de Banda Larga é o da inovação e da indústria do país. 
 http://www.pedbrasil.org.br/static/files/eventos/assessoria_de_imprensa_lancamento_da_ped_brasil.pdf  

 

 

Brasília – Lançamento REPNBL  

 
 

A P&D BRASIL esteve presente na reunião de trabalho que apresentou os procedimentos para submissão, análise, 
aprovação, acompanhamento e fiscalização dos projetos a serem apresentados ao MC no âmbito do Regime Especial 
de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações (REPNBL-
Redes). O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, assinou no dia 12, a portaria que regulamenta o Regime 
Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga (REPNBL). Com a portaria, publicada no Diário Oficial da 
União (13), empresas poderão apresentar projetos de investimentos em telecomunicações ao Ministério para ter 

acesso a desonerações tributárias por meio do REPNBL... http://www.mc.gov.br/legislacao/por-
ano/2013/portaria-n-55-de-12-de-marco-de-2013  
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Rio de Janeiro  – Questionário BNDES  
 
Com o apoio da P&D Brasil o BNDES está fazendo pesquisa para aprofundar o seu conhecimento sobre a indústria de 
equipamentos e sistemas eletrônicos.  As empresas associadas da P&D Brasil serão referência e foram  selecionadas para 
responder o questionário elaborado.  As informações serão fundamentais para aprimorar a atuação do Banco no 
fomento aos diversos segmentos da indústria eletrônica.  O BNDES trabalhará as informações da pesquisa 
exclusivamente em números agregados, com o objetivo de apoiar a formulação de políticas públicas para o setor... 

 

Brasília  –  Lançamento do Plano Inova Empresa 
 

 

  
 
O plano contém quatro linhas de financiamento a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I): 
subvenção econômica a empresas (R$ 1,2 bilhão); fomento para projetos em parceria entre instituições de pesquisa e 
empresas (R$ 4,2 bi); participação acionária em empresas de base tecnológica (R$ 2,2 bi) e crédito para empresas. Esta 
última, com disponibilidade de R$ 20,9 bilhões, oferecerá empréstimos com taxas de juros subsidiadas (2,5% a 5% ao 
ano), quatro anos de carência e 12 anos para pagamento. Os agentes executores são o Banco Nacional Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI). Além  do anúncio pela presidenta Dilma Rousseff   do modelo de constituição da Empresa 
Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) . 

 
Na oportunidade a Diretora Executiva da associação Rosilda Prates conversou com a Presidenta Dilma, sobre 
a criação da entidade P&D Brasil e aproveitou para solicitar audiência para receber as indústrias de 
Tecnologia Nacional, associadas. 
 

Brasília – Agenda CNI/SENAI  

 

A Diretoria Executiva da P&D Brasil reuniu-se com o Diretor Geral do SENAI e Diretor de Tecnologia  e Educação da CNI. A 
agenda teve como objetivo uma das principais metas da P&D Brasil – Isenção do PIS/PASEP e COFINS para produtos com 
Reconhecimento de Bens Desenvolvidos no País pela Portaria MCTI/950.  

 
 
 

14/03/2013 - A P&D Brasil esteve na apresentação do Plano Inova 
Empresa no Palácio do Planalto. O Brasil precisa desenvolver tecnologia e 
inovar para que nossa indústria possa ser mais competitiva, não só no 
mercado interno, mas principalmente, no exterior.  O programa  prevê 
investimentos de R$ 32,9 bilhões para impulsionar, por meio da inovação 
tecnológica, a produtividade e a competitividade em diversos setores da 
economia. Os recursos serão aplicados neste ano e em 2014 e 
contemplarão empresas de todos os portes, dos setores industrial, 
agrícola e de serviços.  

http://www.mcti.gov.br/index.php/content/view/345709/Presidenta_Dilma_anuncia_modelo_da_Embrapii.html
http://www.mcti.gov.br/index.php/content/view/345709/Presidenta_Dilma_anuncia_modelo_da_Embrapii.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/345708/Governo_federal_lanca_Plano_Inova_Empresa.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/345708/Governo_federal_lanca_Plano_Inova_Empresa.html


 

Brasília – Agenda ANATEL  

 
A P&D Brasil reuniu-se com o Conselheiro Rodrigo Zerbone da ANATEL para discussões em torno do REGULAMENTO DE 
ESTÍMULO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES, que está em consulta pública pela 
Agência reguladora.  O Regulamento estabelece medidas de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à 
inovação (PD&I) em telecomunicações, considerando principalmente o compromisso das operadoras de telecom  de  
investimentos com a aquisição de equipamentos desenvolvidos com  tecnologia nacional e fabricados no país. 

http://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C1656&Tipo=1&Opcao=a

ndamento  

 
 

São Paulo – Internacionalização das empresas   

 

Governo da Suíça - A P&D Brasil foi procurada pela GGBA -A Greater Geneva Berne Area, agência do governo da Suiça. É 
uma iniciativa conjunta dos 6 Estados (Cantões) da Suíça Ocidental localizados no coração da Europa: Berna, Friburgo, 
Lausanne, Neuchâtel, Valais e Genebra. Gostariam de apresentar informações sobre estímulos para instalação de planta 
fabril naquele país.  

Os cantões da GGBa oferecem um abrangente conjunto  de incentivos de investimentos para empresas estrangeiras que 
buscam estabelecer suas operações na região, bem como para companhias recém-formadas. Dependendo do projeto, 
esses incentivos podem assumir a forma de reduções fiscais ou isenções fiscais por até 10 anos, ou aportes para 
investimentos, treinamento ou programas de P&D. O governo suíço apoia os projetos de pesquisa aplicada e 
desenvolvimento por meio de fundos especiais criados especificamente com essa finalidade (CTI - Agência de Promoção 
da Inovação Suíça). As companhias podem se beneficiar desse auxílio federal, estruturando um projeto de investimento 
em P&D com a cooperação de uma universidade suíça ou instituto de pesquisa independente. Neste caso, os fundos 
federais cobrirão os custos da contribuição para o projeto da universidade ou instituto de pesquisa. Isso significa que a 
companhia receberá o benefício da colaboração sem ter que cobrir os custos do parceiro. Os cantões também oferecem 
auxílio financeiro para projetos de P&D, desenvolvimento de novos produtos ou novos processos de fabricação, 
obtenção de certificações de produtos e custos associados à proteção da propriedade intelectual... 

 
Esse Workshop está sendo programado para meados de julho/2013, deve ser realizado em SC.  
http://ggba-switzerland.ch/fileadmin/groups/1/fact-sheets/Portugese/GGBa-FactSheet-Incentivos-e-suporte-do-governo-

Portugese.pdf  
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