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A P&D Brasil participou das reuniões no Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para 
tratar sobre PPB – Processo Produtivo Básico. No 
primeiro momento, abrangendo o segmento de 
informática e no 2º encontro sobre telecomunicações. 
A reunião teve o objetivo de otimizar a participação 
das empresas sobre o estágio atual de alguns PPBs de 
produtos incentivados no Polo Industrial de Manaus e 
pela Lei de Informática.

A convite da CNI – Confederação Nacional da 

Indústria, a P&D Brasil participou do Seminário 

que teve como principais temas: O lobby no Brasil 

e no Mundo – modelos comparados, avaliações 

de defesa de interesses e a opinião pública. Os 

palestrantes-especialistas debateram 

principalmente sobre os avanços das práticas e 

estratégias de defesa de interesses entre a 

sociedade civil e o setor público. Na oportunidade 

foi apresentado mapa estratégico da indústria 

com indicativos 2013-2022.

06 e 13.06.13

23.06.13
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Reunião sobre PPB



Porto Alegre
27.06.13

A reunião foi realizada na FIERGS, com a participação da P&D Brasil 

(Rosilda) e representantes das empresas Parks (Regina e Ivo), 

Datacom (Porto), Digistar (Aldemar) e Intelbras (Rafael Farias) onde 

foram discutidos os temas da Câmara Temática de Tributação e 

Compras Públicas, abordando os polos tecnológicos de Telecom, 

bem como a realização de workshop em parceria com o Ministério 

das Comunicações, para tratar exclusivamente sobre o REPNBL, 

com o objetivo de aproximar as operadoras e nossas associadas do 

segmento de energia e telecom.

Câmara
Temática Tributária

Reunião MDIC
sobre NCM
A P&D Brasil, juntamente com o Sr. Bruno 

Camárcio, Diretor da associada PADTEC, se 

reuniram com representante do MDIC / Assessoria 

de Fomento à Produção, para tratar sobre o 

Decreto 7.903, de 04/02/2013, que estabelece a 

20.06.13

Seminário sobre a Lei do Bem
A P&D Brasil participou a convite do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do 

Seminário “Contribuições dos incentivos fiscais da 

Lei do Bem para o aumento da competitividade 

por meio da P,D&I no Brasil”, no CNPQ em Brasilia. 

O encontro teve o objetivo de melhorar o 

entendimento a respeito da utilização dos 

incentivos fiscais previstos na legislação.

Reuniu os principais envolvidos do processo de 

concessão e usufruto dos mecanismos previstos 

na lei, bem como membros do próprio MCTI e 

Receita Federal.

25.06.13

http://www.mcti.gov.br/index.php/content/view/347609/Empres

arios_apresentam_resultados_e_desafios_da_Lei_do_Bem.html

aplicação de margem de preferência em licitações 

realizadas no âmbito da administração pública federal para 

aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e 

comunicação. Na reunião a P&D Brasil apresentou lista para 

inclusão de NCMs do setor de telecomunicações 

encaminhadas por nossas associadas, destacando 

principalmente às NCMs das empresas que detêm a 

Portaria 950 do MCTI, ou seja, reconhecimento de bens 

com tecnologia desenvolvida no país.



Acesse as notícias no 
site da Associação P&D Brasil

http://www.pedbrasil.org.br

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/folder/d/0B5Ck02OEVwCWS

VF3dWJTa0hMbVU/edit?pli=1

Compartilhamento de documentos

Câmara
Temática
Capital e 
Financiamento

A reunião realizada na FIERGS teve a participação 

da P&D Brasil (Rosilda), Parks (Elisa), Intelbras 

(Rafael Farias), Digitel (Brhun) e Altus (Rosana 

Casais). Na oportunidade, foram tratados a 

constituição do grupo de trabalho, além de 

políticas básicas para o funcionamento da

Câmara e estratégias de condução do tema.

28.06.13

Reunião P&D Brasil,
SENAI, IEL/RS
Reuniram-se na FIERGS, a Diretora Executiva da P&D Brasil 

Rosilda Prates, com representantes do SENAI e IEL/RS, 

para os últimos ajustes sobre o Evento de Porto Alegre do 

dia 05 de Setembro. A programação oficial está em fase 

final e logo será divulgada aos participantes. Contamos 

com o empenho de nossas associadas para participação 

no Evento.

28.06.13


