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BRASÍLIA

Seminário Compras Públicas e Tecnologias Desenvolvidas no País

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados 
promoveu o “Seminário Compras Públicas e Tecnologias Desenvolvidas no País”. O seminário foi 
proposto pela P&D Brasil com o objetivo de debater o mercado interno e o conhecimento 
tecnológico como patrimônio nacional, a aplicação da margem de preferência e margem 
adicional em compras públicas para
 bens e serviços de TICs e sobre o conjunto de políticas no fomento à pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (P&D,I). O Presidente da P&D Brasil, Luiz Gerbase, participou da abertura o�cial do 
evento e, em seguida, palestrou no Painel I “Desenvolvimento Tecnológico Nacional”, destacando 
a importância da promoção das indústrias de base nacional nas compras públicas. [...]

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1358/seminario-compras-publicas-e-tecnologias-desenvolvidas-no-pais
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P&D Brasil assina Convênio de Cooperação com a PUC/RS

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1359/ped-brasil-assina-convenio-de-cooperacao-com-a-ubea---pucrs

O presidente da P&D Brasil, Luiz Gerbase e o reitor da 
UBEA PUCRS, Sr. Jorge Audy, assinaram Convênio de 
Cooperação com o objetivo de promover a 
conjugação de esforços para incentivar e facilitar o 
intercâmbio tecnológico e cientí�co, o 
desenvolvimento de recursos humanos, a realização 
de projetos de pesquisa e desenvolvimento [...]

BRASÍLIA

01/09/2015 - Ministro do Planejamento anuncia fim do subsídio ao smartphone 
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1350/ministro-do-planejamento-anuncia-�m-do-subsidio-ao-smartphone 

01/09/2015 - Reoneração da folha é sancionada, mas entidades tentam ainda mudança de plano
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1355/reoneracao-da-folha-e-sancionada,-mas-entidades-tentam-ainda-mudanca-de-plano

02/09/2015 - Especialistas alertam para necessidade de compras públicas privilegiarem 
tecnologia nacional
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1349/especialistas-alertam-para-necessidade-de-compras-publicas-privilegiarem-tecnologia-nacional

03/09/2015 - Governo quer priorizar sete segmentos para o desenvolvimento da IoT
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1360/governo-quer-priorizar-sete-segmentos-para-o-desenvolvimento-da-iot

04/09/2015 - Nelson Barbosa ressalta papel do Estado como indutor de desenvolvimento 
econômico e tecnológico
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1372/nelson-barbosa-ressalta-papel-do-estado-como-indutor-de-desenvolvimento-economico-e-tecnologico

04/09/2015 - Anatel abre consulta de novo regulamento de equipamentos de radiação restrita
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1362/anatel-abre-consulta-de-novo-regulamento-de-equipamentos-de-radiacao-restrita

10/09/2015 - Regulamento do Marco Civil da Internet deve ir para consulta pública nesta sexta, 
11
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1378/regulamento-do-marco-civil-da-internet-deve-ir-para-consulta-publica-nesta-sexta,-11

11/09/2015 - Acordo entre BNDES e Banco dos Brics deve estreitar cooperação entre projetos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1390/acordo-entre-bndes-e-banco-dos-brics-deve-estreitar-cooperacao-entre-projetos

11/09/2015 - Cartilha do Comprador Os Novos Paradigmas da Administração Pública
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1380/cartilha-do-comprador-os-novos-paradigmas-da-administracao-publica

14/09/2015 - Novas medidas de ajuste fiscal do Governo Dilma atingem incentivos à inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1387/novas-medidas-de-ajuste-�scal-do-governo-dilma-atingem-incentivos-a-inovacao

14/09/2015 - Empresa desenvolve chip para medir e registrar a temperatura de produtos 
sensíveis
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1389/empresa-desenvolve-chip-para-medir-e-registrar-a-temperatura-de-produtos-sensiveis 

15/09/2015 - TCU: Orçamento federal de TI foi de 16,3 bilhões em 2014
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1391/tcu:-orcamento-federal-de-ti-foi-de-16,3-bilhoes-em-2014

16/09/2015 - “Estado deve ser indutor da pesquisa e da inovação”, diz ministro
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1396/%E2%80%9Cestado-deve-ser-indutor-da-pesquisa-e-da-inovacao%E2%80%9D,-diz-ministro

17/09/2015 - Brasil precisa expandir acesso à banda larga para aproveitar potencial das TICs
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1398/brasil-precisa-expandir-acesso-a-banda-larga-para-aproveitar-potencial-das-tics

18/09/2015 - II South America Semiconductor Strategy Summit, organizado pela SEMI, 
associação global de empresas da cadeia produtiva de micro e nanoeletrônica, ocorrerá no Rio 
de Janeiro, entre os dias 10 e 12 de Novembro
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1397/ii-south-america-semiconductor-strategy-summit,-organizado-pela-semi,-associacao-global-de-empresas-
da-cadeia-produtiva-de-micro-e-nanoeletronica,-ocorrera-no-rio-de-janeiro,-entre-os-dias-10-e-12-de-novembro

21/09/2015 - Monteiro: Brasil e Alemanha têm muito a ganhar ao aprofundar as relações 
comerciais
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1407/monteiro:-brasil-e-alemanha-tem-muito-a-ganhar-ao-aprofundar-as-relacoes-comerciais

22/09/2015 - Relator quer unificar alíquotas do ICMS e trocar tributos federais por imposto 
único
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1413/relator-quer-uni�car-aliquotas-do-icms-e-trocar-tributos-federais-por-imposto-unico

22/09/2015 - Minicom e Anatel vão criar grupo de trabalho para desenhar novo modelo de 
Telecom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1412/minicom-e-anatel-vao-criar-grupo-de-trabalho-para-desenhar-novo-modelo-de-telecom

22/09/2015 - Petrobras investiu US$ 1,1 bilhão em P&D no último ano
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1411/petrobras-investiu-us$-1,1-bilhao-em-ped-no-ultimo-ano

22/09/2015 - Ministro Armando Monteiro discute no Paraguai acordo Mercosul - UE
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1414/ministro-armando-monteiro-discute-no-paraguai-acordo-mercosul-_-ue

22/09/2015 - Crise apresenta oportunidades para pesquisa e desenvolvimento no Brasil
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1410/crise-apresenta-oportunidades-para-pesquisa-e-desenvolvimento-no-brasil

23/09/2015 - Smart grids tornará o sistema elétrico do Brasil mais moderno e inteligente
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1417/smart-grids-tornara-o-sistema-eletrico-do-brasil-mais-moderno-e-inteligente

23/09/2015 - Licitação de postes inteligentes em São Paulo deve ser retomada em outubro
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1418/licitacao-de-postes-inteligentes-em-sao-paulo-deve-ser-retomada-em-outubro

25/09/2015 - Maximiliano Martinhão coordena GT que vai tratar da revisão do modelo de 
concessão
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1420/maximiliano-martinhao-coordena-gt-que-vai-tratar-da-revisao-do-modelo-de-concessao

28/09/2015 - Governo faz ajustes nos prazos do PPB de bens de informática
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1425/governo-faz-ajustes-nos-prazos-do-ppb-de-bens-de-informatica

28/09/2015 - Telebras trabalha para gerar caixa
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1422/telebras-trabalha-para-gerar-caixa

29/09/2015 - Programa aprova mais R$ 1,8 bilhão em projetos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1431/programa-aprova-mais-r$-1,8-bilhao-em-projetos

29/09/2015 - Senai e instituto alemão firmam acordo para acelerar inovação nas indústrias 
brasileiras
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1424/senai-e-instituto-alemao-�rmam-acordo-para-acelerar-inovacao-nas-industrias-brasileiras

30/09/2015 - Finep lança edital para projetos de inovação de empresas brasileiras e espanholas
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1428/�nep-lanca-edital-para-projetos-de-inovacao-de-empresas-brasileiras-e-espanholas

Realização do Seminário Compras Governamentais e Desenvolvimento Tecnológico Nacional / 
Câmara do Deputados01/09

Comissão Mista – MPV 680 (Programa de Proteção ao Emprego)
Comissão Mista – MPV 690 (Elevação de tributos de eletrônicos)30/09

Participação 3ª Reunião Câmara M2M – Ministério das Comunicações09/09

Workshop Câmara M2M – Ministério das Comunicações10/09
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Agenda Legislativa da P&D Brasil
Semanalmente a P&D Brasil publica em seu site a agenda legislativa. O documento reúne programação 
de audiências públicas e matérias de interesse pautadas para discussão ou deliberação no Poder 
Legislativo. Acompanhe [...]

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1421/agenda-legislativa-da-ped-brasil

Reunião MDIC/SDP – ex-tarifários10/09

1ª Reunião Câmara Temática P&D Brasil CIDHADE 2020/Cidades Inteligentes/M2M/IoT15/09

Reunião CAIXA Sala de Prefeituras – Apresentação Projeto CIDHADE 202015/09

Reunião MDIC/SDP – Compras Públicas16/09

Encontro de Cooperação, Política Nacional, Desa�os e Oportunidades P&D Brasil / BNDES (RJ)22/09

Participação Congresso Brasileiro de Internet / Brasília24/09

SAIBA MAIS

Encontro de Cooperação Política Nacional, Desa�os e Oportunidades 
P&D Brasil e BNDES

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1415/encontro-de-cooperacao-politica-nacional,-desa�os-e-oportunidades-ped-brasil---bndes

P&D Brasil com o apoio do BNDES promoveu o Encontro de Cooperação Política Nacional, Desa�os e 
Oportunidades, para apresentar as possibilidades de �nanciamentos e perspectivas para o 
desenvolvimento de tecnologia nacional. O evento também contou com a participação da Associação 
Abrint do segmento de pequenos provedores, no intuito de estreitar parcerias com as empresas 
associadas e os provedores de internet. O encontro contou com palestras da P&D Brasil, do BNDES, da 
Telebras, da Abrint, além de um mini workshop com a preocupação de subsidiar o acesso à banda larga 
por meio dos pequenos provedores [...]

RIO DE JANEITO/RJ

SAIBA MAISSAIBA MAIS

COLUNA DO PRESIDENTE
O governo publicou no dia 30/09/15 a MP 694/2015* que suspende para 
o ano-calendário de 2016 o benefício da Lei do Bem.
A P&D Brasil repudia a suspensão da Lei do Bem, que sinaliza o descaso 
com as indústrias que trazem alto valor agregado para o país, 
principalmente na nossa balança comercial, hoje altamente de�citária 
na exportação de produtos com tecnologia embarcada. Novamente 
retrocedemos em conceitos básicos e empobrecemos nosso futuro. Nesse 
sentido, a P&D Brasil, em conjunto com outras entidades, assinará 
manifesto contra a Medida Provisória, que será entregue à Presidente 
Dilma nos próximos dias. A Lei do Bem é aceleradora do processo de 
inovação, viabilizando melhores condições para que a empresa possa 
inovar [...]
Luiz Francisco Gerbase
Presidente do Conselho

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1446/ped-brasil-manifesta_se-sobre-a-mp-694-2015-que-suspende-
bene�cios-da-lei-do-bem

SAIBA MAIS
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3ª Reunião Câmara M2M / IoT e Workshop Internet das Coisas do
Ministério das Comunicações 

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1376/ped-brasil-participa-da-3%C2%AA-reuniao-da-camara-de-gestao-m2m-e-internet-das-coisas

P&D Brasil, representada por sua Diretora Executiva Rosilda Prates, representantes do Ministério das 
Comunicações e mais 23 entidades do governo, indústria e universidades participaram da reunião da 
Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas Máquina a Máquina, que 
discute o crescimento do mercado de M2M e internet das coisas no Brasil. Neste encontro, a Câmara 
de�niu os líderes dos grupos de trabalho nas áreas de cidades inteligentes, agricultura, saúde, logística, 
energia, produtividade industrial e educação. A P&D Brasil, com o apoio da ABDI, coordenará a vertical 
Cidades Inteligentes. A Secretaria de Telecomunicações do MINICOM promoveu ainda um workshop 
sobre Internet das Coisas, com a participação de especialistas da Universidade de Brasília (UnB), CPqD e 
Inatel [...]
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1ª Reunião Câmara P&D Brasil CIDHADE 2020 / Cidades Inteligentes /
M2M/ IoT

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1445/reuniao-camara-ped-brasil-cidhade-2020---cidades-inteligentes---m2m--iot

Representantes das empresas associadas 
reuniram-se na sede da P&D Brasil para formação 
da Câmara CIDHADE 2020 / Cidades Inteligentes, 
M2M IoT, para apoio às atividades da entidade na 
Câmara do Ministério das Comunicações e, 
estruturação das verticais e identi�cação das 
tecnologias existentes nos portfólios das 
associadas, bem como a realização de um projeto 
piloto do Projeto CIDHADE 2020.

BRASÍLIA

A Diretoria da Câmara da P&D Brasil foi composta pelos seguintes representantes das empresas 
associadas: 
      • Presidente – Marcelo Machado (Landis+Gyr)
      • 1º Vice-Presidente – Ailton Ricaldoni Lobo (Clamper)
      • 2º Vice-Presidente – Edelvicio de Souza Junior (Unitec)


