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COLUNA DO PRESIDENTE

Com a grande di�culdade econômica enfrentada pelo setor no ano de 
2015, estamos encarando 2016 com uma ótica de cautela, mas sem 
abrir mão do otimismo. No próximo ano também passaremos por 
grandes desa�os, mas acredito que é com a inovação e a vontade de se 
reinventar que teremos capacidade de superar os momentos difíceis 
colocados à nossa frente. E esse know-how de inovação é uma 
característica que não falta às empresas associadas, pelo contrário. 
Continuaremos apostando no Brasil e continuaremos atuando para 
promover o ambiente de desenvolvimento tecnológico nacional, o que 
contribuirá para a geração de conhecimento e riqueza para o país. O 
desa�o de nossa entidade é contagiar o governo com esse otimismo e 
convencê-lo da importância da geração de conhecimento e inovação 
tecnológica como uma política de Estado.

Luiz Francisco Gerbase
Presidente do Conselho

BRASÍLIA

P&D Brasil em Audiência com a Secretária Executiva do MCTI

O Vice-Presidente da P&D Brasil 
Antonio Porto conduziu, com a 
participação das associadas Datacom, 
Furukawa, Padtec e Parks, audiência 
com a Secretária Executiva do MCTI, 
Sra. Emília Ribeiro e o novo Secretário 
da SEPIN, Sr. Manoel da Fonseca, em 
torno da nova estrutura e estratégias 
do ministério a partir da nomeação do 

Ministro Celso Pansera. Durante a audiência, a Secretária explanou sobre os novos desa�os do 
MCTI e a reestruturação de suas secretarias (Sepin/Setec), com o intuito de gerir de forma mais 
e�ciente as pautas, devendo lançar em dezembro Chamada Universal com edital  apoiando 
projetos que visam contribuir para o desenvolvimento cientí�co e tecnológico e inovação do 
país [...]

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

Reunião Câmara M2M/IoT Ministério das Comunicações

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1640/ped-brasil-e-abdi-apresentam-propostas-de- trabalho-para-a-vertical-cidades-inteligentes

A ABDI e a P&D Brasil coordenam 
a vertical CIDADES INTELIGENTES 
da Câmara M2M/IoT do Ministério 
das Comunicações. Em reunião na 
sede do MINICOM foi apresentada 
aos demais integrantes da 
Câmara as propostas de trabalho 
desta vertical, para alinhamento 
entre o grupo de trabalho [...]

BRASÍLIA

03/11/2015 - Minicom indica nomes que vão propor mudanças na concessões
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1551/minicom-indica-nomes-que-vao-propor-mudancas-na-concessoes

09/11/2015 - Indústria, parlamentares e governo discutem ajustes para o Brasil retomar a rota 
do crescimento
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1558/industria,-parlamentares-e-governo-discutem-ajustes-para-o-brasil- retomar-a-rota-do-crescimento

11/11/2015 - Monteiro: Indústria pode contribuir para o entendimento político em prol de 
reformas
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1575/monteiro:-industria-pode-contribuir-para-o-entendimento-politico- em-prol-de-reformas

11/11/2015 - Internet das coisas reanima indústria de semicondutores no Brasil
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1574/internet-das-coisas-reanima-industria-de-semicondutores-no-brasil

12/11/2015 - MC inaugura cidade digital em São Gonçalo do Amarante
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1577/mc-inaugura-cidade-digital-em-sao-goncalo-do-amarante

13/11/2015 - MC debate políticas públicas para TICs
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1580/mc-debate-politicas-publicas-para-tics

13/11/2015 - Senado aprova emendas ao PPA que contemplam CT&I e indústria
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1583/senado-aprova-emendas-ao-ppa-que-contemplam-ctei-e-industria

16/11/2015 - MCTI tem novo secretário de Política de Informática
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1578/mcti-tem-novo-secretario-de-politica-de-informatica

16/11/2015 - Comissão aprova incentivo para importação de bens destinados à pesquisa 
científica
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1585/comissao-aprova-incentivo-para-importacao-de-bens-destinados-a- pesquisa-cienti�ca

17/11/2015 - Diálogo Brasil-União Europeia apresenta resultados e perspectivas da cooperação em 
TIC
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1584/dialogo-brasil_uniao-europeia-apresenta-resultados-e-perspectivas- da-cooperacao-em-tic

17/11/2015 - Comissões debatem nesta quarta-feira marco regulatório para ciência e tecnologia
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1586/comissoes-debatem-nesta-quarta_feira-marco-regulatorio-para- ciencia-e-tecnologia

18/11/2015 - Comunicações e Cidades negociam fibras ópticas no Minha Casa, Minha Vida
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1602/comunicacoes-e-cidades-negociam-�bras-opticas-no-minha-casa,- minha-vida 

18/11/2015 - Finep estuda lançar edital de cidades inteligentes
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1603/�nep-estuda-lancar-edital-de-cidades-inteligentes

18/11/2015 - Consulta online sobre revisão do modelo de Telecom começa em 23 de novembro
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1598/consulta-online-sobre-revisao-do-modelo-de-telecom-comeca-em-23- de-novembro

19/11/2015 - Anatel quer privilegiar rede de fibra óptica na troca de multas por investimentos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1604/anatel-quer-privilegiar-rede-de-�bra-optica-na-troca-de-multas-por- investimentos

19/11/2015 - Brasil e Estados Unidos anunciam novos acordos em convergência regulatória e 
patentes
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1609/brasil-e-estados-unidos-anunciam-novos-acordos-em-convergencia- regulatoria-e-patentes

20/11/2015 - MCTI define destinação dos recursos dos projetos prioritários
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1608/mcti-de�ne-destinacao-dos-recursos-dos-projetos-prioritarios

23/11/2015 - MDIC reabre consulta pública do PPB do receptor de TV digital
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1616/mdic-reabre-consulta-publica-do-ppb-do-receptor-de-tv-digital

23/11/2015 - América Latina terá 158,9 milhões de conexões M2M em 2024
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1615/america-latina-tera-158,9-milhoes-de-conexoes-m2m-em-2024

24/11/2015 - MCTI apresenta propostas para destravar a pesquisa e a inovação no Brasil
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1621/mcti-apresenta-propostas-para-destravar-a-pesquisa-e-a-inovacao-no- brasil

24/11/2015 - Marco da ciência e tecnologia é aprovado por comissões e vai a Plenário
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1619/marco-da-ciencia-e-tecnologia-e-aprovado-por-comissoes-e-vai-a- plenario

25/11/2015 - Camex reduz Imposto de Importação para 158 máquinas e equipamentos industriais
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1620/camex-reduz-imposto-de-importacao-para-158-maquinas-e- equipamentos-industriais

26/11/2015 -  MCTI define novas regras para repasse de recursos para projetos de informática e 
automação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1627/mcti-de�ne-novas-regras-para-repasse-de-recursos-para-projetos-de- informatica-e-automacao

SAIBA MAIS

Atualização Status Medidas Provisórias Lei do Bem

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

BRASÍLIA

SAIBA MAIS

Audiência Itamaraty para Acompanhamento do Painel OMC

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1674/ped-brasil-em-audiencia-no-ministerio-das-relacoes-exteriores

A P&D Brasil reuniu-se com a Coordenação-Geral de
Contenciosos do Ministério das Relações Exteriores,
para acompanhar a defesa do país quanto ao painel
aberto pela OMC, a pedido da União Europeia, que
questiona políticas industriais aplicadas pelo Brasil,
incluindo a Lei de Informática. O Itamaraty
demonstrou grande interesse em manter diálogo 
com a P&D Brasil a �m de que a entidade possa 
subsidiar o ministério com informações sobre as 
indústrias do conhecimento [...]

BRASÍLIA

SAIBA MAIS

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/1614/agenda-legislativa-da-ped-brasil

Audiência Itamaraty – Coordenação-Geral Contenciosos / Painel OMC (política industrial brasileira
- Lei de Informática)

Reunião Secretário SLTI – Atualização Decretos Compras Públicas / Margem de Preferência04/11

Reunião P&D Brasil-ABDI / Câmara M2M / IoT Minicom / Apresentação Vertical Cidades Inteligentes13/11

04/11

Audiência Secretária Executiva MCTI – Proposta de Política de Desenvolvimento Tecnológico
Nacional / Reestruturação MCTI04/11

Reunião P&D Brasil-ABDI / Câmara M2M / IoT Minicom / Planejamento Reunião Câmara / Vertical
Cidades Inteligentes12/11

2o Encontro Interministerial "Diálogo sobre Políticas Públicas e Indicadores TIC no Brasil" /
Congresso Nacional17/11

Participação na Cerimônia de Entrega do 6o Prêmio Melhor Gestão do Projeto Soldado Cidadão /
Ministério da Defesa24/11

Reunião IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará / Polo de Inovação /
Embrapii (Investimentos Lei de Informática)25/11

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1579/ped-brasil-em-audiencia-com-a-secretaria- executiva-do-mcti-emilia-ribeiro SAIBA MAIS

O governo editou duas medidas provisórias no
segundo semestre de 2015 visando aumentar a
arrecadação federal ao promover alterações à Lei
do Bem. A primeira medida provisória (MP 690)
revogou o Capítulo de Inclusão Digital e a segunda
medida (MP 694) suspende no ano de 2016 os
incentivos à inovação.

A Lei do Bem é aceleradora do processo de inovação, 
viabilizando melhores condições para que a empresa possa inovar. A legislação permite 
estabilidade no desenvolvimento de projetos, levando as empresas a melhorarem o seu processo 
de inovação e consequente valor agregado em seus produtos [...]

Encontro Nacional da Indústria 2015 – ENAI Evento da CNI11/11 e 12/11


