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COLUNA DO PRESIDENTE
A convite da Secretaria de Telecomunicações, a P&D Brasil integra a 
Câmara M2M/IoT instaurada pelo MINICOM. A câmara tem o objetivo 
de elaborar um
Plano Nacional de Comunicação M2M e é formada por interlocutores, 
tanto do governo, como entidades públicas e privadas. A câmara foi 
dividida em verticais e horizontais estratégicas para ações M2M/IoT, 
executadas por meio de grupos de trabalhos.
A P&D Brasil e a ABDI coordenam em conjunto a vertical “Cidades 
Inteligentes”, além de atuar diretamente nos outros temas da câmara.
Com o objetivo de subsidiar as atividades e compromissos de agendas 
com o Ministério das Comunicações a entidade constituiu a câmara 
temática CIDHADE 2020 / Cidades Inteligentes / M2M IoT para que os 
associados possam contribuir nessas discussões com o governo. [...]

Luiz Francisco Gerbase
Presidente do Conselho

BRASÍLIA

P&D Brasil em Audiência Pública no Congresso para análise da
MP 690/2015

A Diretora Executiva Rosilda Prates, 
representou a P&D Brasil em audiência 
pública como convidada da Comissão 
Mista que analisa a MP
690/2015. A Medida revoga o Capítulo 
de Inclusão Digital da Lei do Bem que 
estabelece incentivos �scais para a 
comercialização de roteadores, 
celulares, computadores e etc.

Fazendo coro às manifestações de outras entidades que também estiveram presentes na 
Audiência Pública, como Abinee, Brasscom, Assesspro e SindiTelebrasil, a P&D Brasil se 
posicionou de forma contrária à medida que, se mantida pelo Poder Legislativo, reduzirá a 
competitividade dos produtos e aumentará o custo de aquisição pela população [...]

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1479/ped-brasil-participa-de-audiencia- publica-no-congresso-para-analise-da-
mp-690-2015

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
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SAIBA MAIS

Empresários das associadas em audiência com o Secretário de 
Desenvolvimento da Produção do MDIC

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1561/empresarios-das-associadas-em-audiencia-com- o-secretario-de-desenvolvimento-da-
producao-do-mdic

Em audiência com o Secretário de 
Desenvolvimento da Produção do 
MDIC, Sr. Carlos Gadelha, os 
representantes  das empresas 
associadas à P&D Brasil, puderam 
acompanhar a pauta da SDP em 
torno da nova
política industrial para o país. 

Rati�cada pelas recentes
declarações do Ministro Armando 
Monteiro, a SDP
tem se preocupado com 
iniciativas elementares para uma nova Política Industrial do Brasil para a evolução do setor
produtivo nacional [...]

BRASÍLIA

05/10/2015 - Celso Pansera é empossado como titular do MCTI
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1453/celso-pansera-e-empossado-como-titular-do-mcti

05/10/2015 - André Figueiredo começa a fazer mudanças nas Comunicações
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1439/andre-�gueiredo-comeca-a-fazer-mudancas-nas-comunicacoes

05/10/2015 - FAPESP e IMA firmam acordo para pesquisa tecnológica em startups voltada à 
qualidade
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1461/fapesp-e-ima-�rmam-acordo-para-pesquisa-tecnologica-em-startups-voltada-a- qualidade

05/10/2015 - Armando Monteiro e Geraldo Alckmin assinam convênio para promover as 
exportações de pequenas e médias empresas paulistas
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1441/armando-monteiro-e-geraldo-alckmin-assinam-convenio-para-promover-as-exportacoes-de-pequenas-e-
medias-empresas-paulistas

06/10/2015 - EUA fecham mega-acordo comercial e preocupam indústria brasileira
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1459/eua-fecham-mega_acordo-comercial-e-preocupam-industria-brasileira

07/10/2015 - Senado recebe a MP 694 que acaba com o benefício da Lei do Bem
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1447/senado-recebe-a-mp-694-que-acaba-com-o-bene�cio-da-lei-do-bem

07/10/2015 - Brasil e Finlândia planejam fortalecer cooperação em pesquisa e inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1451/brasil-e-�nlandia-planejam-fortalecer-cooperacao-em-pesquisa-e-inovacao

07/10/2015 - Governo federal consulta setor privado sobre novo processo de exportação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1450/governo-federal-consulta-setor-privado-sobre-novo-processo-de-exportacao

08/10/2015 - Pansera reafirma compromissos assumidos pela gestão anterior
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1454/pansera-rea�rma-compromissos-assumidos-pela-gestao-anterior

09/10/2015 - RNP deposita pedido de patente de guias para passagem de fibra óptica
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1467/rnp-deposita-pedido-de-patente-de-guias-para-passagem-de-�bra-optica

09/10/2015 - Indústria de semicondutores festeja prorrogação do Padis
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1469/industria-de-semicondutores-festeja-prorrogacao-do-padis

09/10/2015 - Moradores de Rio Verde (GO) recebem conversores digitais
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1466/moradores-de-rio-verde-(go)-recebem-conversores-digitais

09/10/2015 - Secex envia missão técnica ao Reino Unido e União Europeia para identificar formas de 
aumentar os fluxos comerciais
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1465/secex-envia-missao-tecnica-ao-reino-unido-e-uniao-europeia-para-identi�car-formas-de-aumentar-os-�ux
os-comerciais

13/10/2015 - Aníbal Diniz toma posse como novo conselheiro da Anatel
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1468/anibal-diniz-toma-posse-como-novo-conselheiro-da-anatel

14/10/2015 - Relator busca alternativa ao aumento do imposto no celular e arrecadação da área 
econômica pode cair
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1474/relator-busca-alternativa-ao-aumento-do-imposto-no-celular-e-arrecadacao-da-area- economica-pode-cai

15/10/2015 - MCTI espera orientação do Planejamento para cortes e reestruturação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1477/mcti-espera-orientacao-do-planejamento-para-cortes-e-reestruturacao

15/10/2015 - MDIC lança consultas para mudar PPB de celular e criar PPB de conversor de TV digital
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1478/mdic-lanca-consultas-para-mudar-ppb-de-celular-e-criar-ppb-de-conversor-de-tv- digital

16/10/2015 - Chega ao Senado medida provisória que cria programa para preservar emprego
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1481/chega-ao-senado-medida-provisoria-que-cria-programa-para-preservar-emprego

16/10/2015 - Lâmpada conectada é mercado mais promissor da Internet das Coisas
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1483/lampada-conectada-e-mercado-mais-promissor-da-internet-das-coisas

16/10/2015 - Francisco Ibiapina é o novo Secretário-Executivo do Minicom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1480/francisco-ibiapina-e-o-novo-secretario_executivo-do-minicom

16/10/2015 - Cidades Digitais do MINICOM agora só com Telebras e recursos de emenda parlamentar
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1482/cidades-digitais-do-minicom-agora-so-com-telebras-e-recursos-de-emenda- parlamentar

19/10/2015 - 6 iniciativas da indústria que impulsionam a inovação no Brasil
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1485/6-iniciativas-da-industria-que-impulsionam-a-inovacao-no-brasil

20/10/2015 -  Os riscos de suspender a Lei do Bem em plena crise econômica
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1490/os-riscos-de-suspender-a-lei-do-bem-em-plena-crise-economica

20/10/2015 - Monteiro: troca de ofertas entre Mercosul e União Europeia ocorrerá até o final de 
novembro
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1496/monteiro:-troca-de-ofertas-entre-mercosul-e-uniao-europeia-ocorrera-ate-o-�nal-de- novembro.

21/10/2015 - Operadoras discutem a evolução das redes de fibra; meta e mais velocidade e menor 
custo
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1507/operadoras-discutem-a-evolucao-das-redes-de-�bra;-meta-e-mais-velocidade-e- menor-custo.

21/10/2015 - Congresso prorroga MP que encarece Smartphone e Computador
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1498/congresso-prorroga-mp-que-encarece-smartphone-e-computador.

22/10/2015 -  André Figueiredo projeta a banda larga para 70% dos domicílios até 2018
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1508/andre-�gueiredo-projeta-a-banda-larga-para-70*-dos-domicilios-ate-2018

22/10/2015 - Furukawa diz que crise é temporária e prioriza tecnologia nacional
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1514/furukawa-diz-que-crise-e-temporaria-e-prioriza-tecnologia-nacional

22/10/2015 - CCJ do Senado aprova projeto que atualiza normas de CT&I
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1500/ccj-do-senado-aprova-projeto-que-atualiza-normas-de-ctei

22/10/2015 - Finep vai passar a investir diretamente em empresas de base tecnológica
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1513/�nep-vai-passar-a-investir-diretamente-em-empresas-de-base-tecnologica

22/10/2015 - SNCT 2015 - Ministro Pansera aponta internacionalização como uma prioridade do MCTI
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1512/snct-2015-_-ministro-pansera-aponta-internacionalizacao-como-uma-prioridade-do- mcti

22/10/2015 - Embrapii promove encontro com empresários pelo Brasil
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1511/embrapii-promove-encontro-com-empresarios-pelo-brasil

23/10/2015 - Com apoio do MINICOM, INATEL realiza pesquisa em 5G
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1523/com-apoio-do-minicom,-inatel-realiza-pesquisa-em-5g

26/10/2015 -  Setor privado pode opinar sobre novo fluxo até dia 30
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1538/setor-privado-pode-opinar-sobre-novo-�uxo-ate-dia-30

27/10/2015 -  Telebras pode discutir novo modelo de parcerias com as elétricas
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1540/telebras-pode-discutir-novo-modelo-de-parcerias-com-as-eletricas

27/10/2015 - Brasil reúne CEOs europeus em Londres para atrair investimentos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1536/brasil-reune-ceos-europeus-em-londres-para-atrair-investimentos

28/10/2015 -  Produtividade é tema de audiência pública na Câmara
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1544/produtividade-e-tema-de-audiencia-publica-na-camara

28/10/2015 - Aprovada MP do Programa de Proteção ao Emprego
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1545/aprovada-mp-do-programa-de-protecao-ao-emprego

28/10/2015 -  Finep disponibiliza recursos para ampliação de parque tecnológico em São José dos 
Campos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1542/�nep-disponibiliza-recursos-para-ampliacao-de-parque-tecnologico-em-sao-jose-dos- campos

29/10/2015 - REPNBL aprova R$ 15 bilhões de investimentos em internet
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1546/repnbl-aprova-r$-15-bilhoes-de-investimentos-em-internet

SAIBA MAIS

P&D Brasil na cerimônia de posse dos 10 novos Ministros no 
Palácio do Planalto

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1440/ped-brasil-participa-da-cerimonia-de- posse-dos-10-novos-ministros-no-palacio-do-planalto

BRASÍLIA

SAIBA MAIS

Publicado Decreto com novos percentuais para o REINTEGRA

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1505/publicado-decreto-com-novos- percentuais-para-o-reintegra

Foi publicado no DOU de 22/10 o Decreto 
8543/2015 que altera os percentuais do
REINTEGRA, que tem o objetivo de devolver parcial 
ou integralmente o resíduo tributário remanescente 
na cadeia de produção de bens exportados.
De forma resumida, o governo alterou o percentual 
referente à 2016 de 1% para 0,1% (contando com 
dez/15) [...]

BRASÍLIA

SAIBA MAIS

Semanalmente a P&D Brasil publica em seu site a agenda legislativa. O documento reúne a 
programação de audiências públicas e matérias de interesse pautadas para discussão ou deliberação no 
Poder Legislativo. Acompanhe [...]

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1529/agenda-legislativa-da-ped-brasil

Comissão Especial sobre Reforma Tributária (Apresentação e discussão do relatório do Relator, 
Deputado Andre Moura)

Reunião CNI - PL 6252/2013 – Proposta texto substitutivo (margem de preferência em
Compras Públicas)06/10

Reunião CITEx - Gen Decílio de Medeiros Sales / Gen Santos Guerra - Apresentação das soluções
das empresas associadas P&D Brasil06/10

Reunião Gabinete Dep. Daniel Vilela (relator PL 6252/2013) - Proposta texto substitutivo
(margem de preferência em Compras Públicas)06/10

Reunião Conjunta P&D Brasil/ABDI - Câmara M2M/IoT Minicom - Alinhamento Vertical Cidades
Inteligentes13/10

Audiência Pública Senado Comissão de Desenvolvimento Regional - Projeto de Resolução do
Senado 01/2013, que trata da �xação de alíquotas de ICMS21/10

Reunião Conjunta P&D Brasil/ABDI - Câmara M2M/IoT Minicom - Estruturação Vertical Cidades
Inteligentes26/10

Audiência Pública Senado - "Futuro das Cidades e as Cidades Sustentáveis"26/10

Reunião MDIC/SDP – Secretário Carlos Gadelha - Nova Política Industrial para o País08/10

Participação Cerimônia de Posse Novos Ministros – MCTI, MiniCom, Casa Civil...05/10

01/10

SAIBA MAISSAIBA MAIS

A P&D Brasil, representada por sua Diretora Executiva Rosilda Prates, a convite do MCTI, participou da 
cerimônia de posse dos 10 novos ministros de Estado. A presidenta Dilma Rousse� recomendou a eles, 
e aos ministros que permanecem no governo, que dialoguem muito com a sociedade e com o 
Congresso e que trabalhem com mais e�ciência para fazer mais com menos recursos.
Ela empossou os ministros Jaques Wagner (Casa Civil), Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo), Nilma 
Lino (Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos) Aldo Rebelo (Defesa), Aloizio Mercadante 
(Educação), Marcelo Castro (Saúde), Helder Barbalho (Portos), Celso Pansera (Ciência e Tecnologia), 
Miguel Rossetto (Trabalho e Previdência) e André Figueiredo (Comunicações) [...]

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

Participação Seminário TCU - Diálogo Público: Os Desa�os para Inclusão Digital08/10

Participação Audiência Pública Congresso Nacional – MP 690 – Intervenção P&D Brasil14/10


