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São Leopoldo

A 1ª edição do Programa Raio X, foi realizada na sede da 
Associada ALTUS, com o tema Validação de Produtos. Tivemos 
a participação de 25 representantes de empresas associadas e 
parceiros.
Esta iniciativa faz parte do planejamento estratégico da P&D 
Brasil que visa proporcionar o conhecimento mútuo e 
colaborativo entre as empresas participantes, 
compreendendo dois tipos de atividades periódicas:

Programa Raio-X
06.12.13

Brasília
16.12.13

A Câmara Temática Regulamentações e Tributária, representada pelas 
associadas INTELBRAS, DIGICON, PERTO, KHOMP, FURUKAWA e PARKS, se 
reuniram na sede da ALTUS, para alinhamentos a respeito do pleito da P&D 
Brasil de renovação da Lei de Informática, bem como Desoneração 
PIS/COFINS e Poder de Compra.

Câmara Temática
Regulamentações
e Tributárias

06.12.13

O Deputado Newton Lima, membro 
da Comissão de Ciência, Tecnologia e 
Inovação e grande defensor das 
indústrias de tecnologia nacional, 
recebe a Diretoria Executiva da P&D 
Brasil.

Na oportunidade foi apresentada a 
agenda da Entidade com o Poder 
Executivo, bem como os pleitos de 

Reunião Dep. Newton Lima
Desoneração PIS/COFINS, Compras 
Governamentais e Renovação da Lei 
de Informática. 

 A P&D Brasil entregou Emenda 
Parlamentar para a renovação da Lei 
de Informática, com um diferencial 
para as indústrias de tecnologia 
nacional e prorrogação até 2039.

• Visitas para a realização de benchmarking entre as 
empresas associadas para o compartilhamento de suas 
melhores práticas;
• Palestras sobre temas relacionados com gestão de P&D para 
a agregação de novos conhecimentos ou reciclagem das 
empresas associadas.
Em breve estará disponível o cronograma 2014 de atividades 
do Programa Raio X.



Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil

http://www.pedbrasil.org.br

Curta a página da
P&D Brasil no Facebook

https://www.facebook.com/pages/PD-Brasil/615274091856282

18.12.13 05.12.13

Porto Alegre

Brasília

A P&D Brasil esteve presente 
no lançamento do Plano 
Inova Telecom, que vai 
aplicar R$ 1,5 bi nos 
próximos dois anos na área 
de telecomunicações.

O objetivo é apoiar planos de 
negócios que contemplem 
inovação nas empresas 
brasileiras do setor, 
incentivando seu 
adensamento e ampliando a 
competitividade.

Lançamento do
Plano Inova Telecom

http://download.finep.gov.br/chamadas/inova_telecom

/editais/EDITALINOVATELECOMFINALcomanexos.pdf

As empresas selecionadas 
participarão de Workshop de 
Instrução e Fomento a 
Parcerias, com o intuito de 
instruir a apresentação dos 
planos de negócios.

O prazo para submissão das 
cartas de manifestação de 
interesse foi prorrogado até 
o dia 07/02/2014, conforme 
edital disponível no site da 
P&D Brasil.

A associada Perto inaugurou a sua nova fábrica na cidade de 
Gravataí, no Rio Grande do Sul. Em 2013 a empresa 
comemorou seus 25 anos de mercado com mais de 45 mil 
terminais bancários comercializados no mundo. Com a nova 
unidade, a capacidade de produção dobrou, impactando 
positivamente na produtividade das demais soluções de 
automação bancária e comercial.

Nossas congratulações ao grupo Digicon!

Inauguração
Associada PERTO

Eventos

A P&D Brasil participou do ENAI - Encontro Nacional da 
Indústria, promovido pela CNI. Com o tema O Brasil e os desafios 
da economia mundial, o evento foi composto por sete sessões 
temáticas que abordaram assuntos como acordos 
internacionais, competitividade, educação, inovação, relações 
de trabalho, infra-estrutura e tributação. 

O evento também contou com a participação da associada 
ALTUS, como debatedora da sessão temática Inserção da 
indústria brasileira nas cadeias globais de valor.

P&D participa
do ENAI 2013

11 e 12.12.13

À convite da ANATEL, a P&D Brasil participou da cerimônia de posse 
do novo membro do Conselho Diretor, Igor Vilas Boas de Freitas.  A 
solenidade contou com a presença do Ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo.

O Conselheiro atuou nas áreas de negócios em diversas 
multinacionais fabricantes e integradoras de plataformas de 
comunicação. Em seguida ingressou na carreira de Consultor 
Legislativo do Senado Federal para a área de Comunicações e 
Informática. Desde então, foi Diretor do Departamento de Indústria, 
Ciência e Tecnologia do Ministério das Comunicações e Presidente do 
Grupo Gestor do projeto do Sistema Brasileiro de Televisão Digital.

Posse Conselheiro
ANATEL

17.12.13

Campinas

Dezembro 2013

Brasília
Confira as principais reuniões do
mês de novembro da P&D Brasil:

03.12

03.12

04.12

27.12

Reunião MCTI / Secretário Executivo Elias – Entrega 
do pleito desoneração PIS/COFINS.

Reunião Setorial MDIC – PPB Informática.

Reunião MDIC/SDP – Diretor Cabral – Renovação e 
atualização da Lei de Informática; Entrega do Pleito 
Desoneração PIS/COFINS.

Reunião MDIC/ Júlio Leite – Entrega do pleito 
compras públicas (Inclusão de NCMs Decreto 7903).


