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COLUNA DO PRESIDENTE

Em nome de todos os conselheiros e diretores da P&D Brasil, 
recomendamos para o ano de 2016 o exercício do verbo EsperançaR.

“Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás... Esperançar é não 
desistir!
Esperançar é levar adiante,
esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo...”
Paulo Freire

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Luiz Francisco Gerbase
Presidente do Conselho

BRASÍLIA

O Presidente da P&D Brasil, Luiz 
Gerbase, representou a entidade no
seminário, palestrando no painel
“gargalos ao investimento privado em 
CT&I: o papel do Legislativo na 
modernização do marco regulatório do 
setor”, e enfatizou a importância do 
incentivo ao desenvolvimento 
tecnológico nacional, pois um país sem 
conhecimento tecnológico é um país 
sem futuro e sem um valor estratégico.
Ressaltou ainda a necessidade de os 

marcos legais evoluírem no sentido de privilegiarem o comércio e a exportação, pois a inovação 
não é su�ciente por si só para garantir crescimento às empresas [...]

O projeto de lei de conversão da Medida 
Provisória 690, que revogava o capítulo de 
Inclusão Digital da Lei do Bem, foi aprovado 
no plenário da Câmara e do Senado e 
aguarda a sanção presidencial. A proposta, 
alterada no Congresso, passou a suspender 
os benefícios do programa no ano de 2016, 
ao invés de revoga-los. O projeto também 
prevê que em 2017 e 2018 haverá 50% do 
benefício com retorno integral em 2019. 
Além disso, o projeto passou a bene�ciar 
também os produtos importados. No 

entanto, no momento da sanção, os dispositivos que tratavam do escalonamento foram vetados 
e o imposto será aplicado integralmente, sem isenção. O veto ainda será apreciado pelo 
Congresso Nacional, podendo ser derrubado.

Sobre a Medida Provisória 694, o relator do projeto apresentou parecer propondo a extensão
da suspensão dos benefícios à inovação também para o ano de 2017, além de reduzir pela
metade os percentuais de abatimento. Após extensas negociações lideradas pela CNI e pela 
Anpei, houve um acordo na Comissão Mista para que a suspensão ocorra somente no ano de 
2016 com aproveitamento de créditos nos anos de 2017 e 2018 e, para que os percentuais
permaneçam os mesmos. A proposta ainda será votada na Comissão Mista que analisa a matéria, 
a partir do retorno do recesso do Congresso Nacional em fevereiro/2016.

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

Valor Econômico

http://www.valor.com.br/empresas/4349386/inovacao-nao-avanca-em-pais-com-economia- fechada-diz-socio-da-natura

Em matéria publicada no site do 
Valor Econômico, sobre o seminário 
“Estratégias legislativas para o 
investimento privado em
ciência, tecnologia e inovação” 
realizado no Congresso Nacional, 
foi citado discurso do Presidente da 
P&D Brasil, Luiz Gerbase, aonde ele 
ressaltou a baixa participação do 
Brasil nas cadeias globais de valor e 
a necessidade do país de abrir sua 
economia, importando mais para, 
posteriormente, exportar produtos 
de maior valor agregado [...]

SÃO PAULO

02/12/2015 - Comissão do Congresso decide diminuir imposto de smartphone a partir 2017
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1650/comissao-do-congresso-decide-diminuir-imposto-de-smartphone-a- partir-2017

03/12/2015 - Opinião: O fim da Lei do Bem e seus impactos na sociedade
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1653/opiniao:-o-�m-da-lei-do-bem-e-seus-impactos-na-sociedade

03/12/2015 - P&D Brasil será palestrante em Painel do Seminário Internacional na Câmara dos 
Deputados
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1651/ped-brasil-sera-palestrante-em-painel-do-seminario-internacional-na- camara-dos-deputados

03/12/2015 - Familiaridade com as soluções de Internet das Coisas ainda é baixa no Brasil, diz 
IDC
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1652/familiaridade-com-as-solucoes-de-internet-das-coisas-ainda-e-baixa- no-brasil,-diz-idc

07/12/2015 - Sem Lei do Bem, empresas iniciam demissão em massa de cientistas da área de 
P&D
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1661/sem-lei-do-bem,-empresas-iniciam-demissao-em-massa-de-cientistas- da-area-de-ped

07/12/2015 - Congresso discute estratégias para investimentos em ciência, tecnologia e 
inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1660/congresso-discute-estrategias-para-investimentos-em-ciencia,- tecnologia-e-inovacao

08/12/2015 - Proposta do marco para ciência e tecnologia recebe apoio em seminário internacional
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1664/proposta-do-marco-para-ciencia-e-tecnologia-recebe-apoio-em- seminario-internacional

08/12/2015 - Especialistas e políticos se reúnem para debater estratégias de fomento à CT&I
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1666/especialistas-e-politicos-se-reunem-para-debater-estrategias-de- fomento-a-ctei

08/12/2015 - Setor privado cobra melhor ambiente para aumentar investimento em inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1665/setor-privado-cobra-melhor-ambiente-para-aumentar-investimento- em-inovacao

08/12/2015 - Pansera aponta desafios para modernizar legislação a partir do PLC 77
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1667/pansera-aponta-desa�os-para-modernizar-legislacao-a-partir-do-plc- 77

09/12/2015 - Inovação não avança em país com a economia fechada, diz sócio da Natura
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1672/inovacao-nao-avanca-em-pais-com-a-economia-fechada,-diz-socio-da- natura

09/12/2015 - Cidades inteligentes usarão 1,6 mil milhões de coisas conectadas em 2016, segundo o 
Gartner
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1668/cidades-inteligentes-usarao-1,6-mil-milhoes-de-coisas-conectadas-em- 2016,-segundo-o-gartner

09/12/2015 - Presidente da P&D Brasil, Luiz Gerbase, participa como palestrante em Seminário 
Internacional no Congresso Nacional
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1675/presidente-da-ped-brasil,-luiz-gerbase,-participa-como-palestrante-em-seminario-internacional-no-congre
sso-nacional

09/12/2015 - Marco legal de CT&I é aprovado pelo Senado e vai a sanção
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1673/marco-legal-de-ctei-e-aprovado-pelo-senado-e-vai-a-sancao

10/12/2015 - Internet das Coisas pode gerar R$ 350 bilhões ao Brasil
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1683/internet-das-coisas-pode-gerar-r$-350-bilhoes-ao-brasil

11/12/2015 - MDIC lança versões online e impressa do Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 
2016
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1685/mdic-lanca-versoes-online-e-impressa-do-calendario-brasileiro-de- exposicoes-e-feiras-2016

11/12/2015 - Ministro das Comunicações é contra a adiar consulta sobre revisão do setor de Telecom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1682/ministro-das-comunicacoes-e-contra-a-adiar-consulta-sobre-revisao-do-setor-de-telecom

14/12/2015 - Meio Ambiente aprova regras para destinação de pilhas e eletroeletrônicos
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1691/meio-ambiente-aprova-regras-para-destinacao-de-pilhas-e-eletroeletronicos

14/12/2015 - Presidente do CGEE defende o uso de compras governamentais para alavancar 
economias locais
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1701/presidente-do-cgee-defende-o-uso-de-compras-governamentais-para-alavancar-economias-locais

14/12/2015 - Finanças aprova novo regime tributário para ZPEs
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1690/�nancas-aprova-novo-regime-tributario-para-zpes

15/12/2015 - Aprovada MP que aumenta tributo de bebidas e de produtos de informática
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1695/aprovada-mp-que-aumenta-tributo-de-bebidas-e-de-produtos-de-informatica

15/12/2015 - MCTI lançará Chamada Universal na próxima semana
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1696/mcti-lancara-chamada-universal-na-proxima-semana

16/12/2015 -  Industriais defendem estímulos à inovação para enfrentar a recessão em 2016
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1705/industriais-defendem-estimulos-a-inovacao-para-enfrentar-a-recessao-em-2016

17/12/2015 -  Votação de MP que suspende benefícios da Lei do bem ficará para 2016
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1697/votacao-de-mp-que-suspende-bene�cios-da-lei-do-bem-�cara-para-2016

17/12/2015 - Proposta de prioridades para próximos quatro anos está aberta a contribuições
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1697/votacao-de-mp-que-suspende-bene�cios-da-lei-do-bem-�cara-para-2016

17/12/2015 - Embrapii CPqD vai desenvolver hardware e software para redes sem fio
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1700/embrapii-cpqd-vai-desenvolver-hardware-e-software-para-redes-sem-�o

17/12/2015 - Comunicado Oficial Anpei: Novo Acordo Pela Lei do Bem - MP 694
http://d-app.anpei.org.br/e/18327/502/14173/04a22

18/12/2015 - Presidenta Dilma anuncia Nelson Barbosa para a Fazenda e Valdir Simão para o 
Planejamento
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1709/presidenta-dilma-anuncia-nelson-barbosa-para-a-fazenda-e-valdir-simao-para-o-planejamento

SAIBA MAIShttp://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1716/conselho-deliberativo-da-ped-brasil-reune_se-em-brasilia-para-a-12%C2%AA-reuniao

BRASÍLIA

SAIBA MAIS

Compras Públicas/Margem de preferência 

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1717/compras-publicas---margem-de-preferencia

A P&D Brasil reuniu-se com o Secretário da SLTI, Ministério do 
Planejamento, Sr. Cristiano Heckert com a preocupação de 
acompanhar a renovação dos decretos (7.903/2013; 
8.184/2014; 8.194/2014) que tratam da margem de 
preferência com vigência até 31/12/2015 para bens de TIC
[...]

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/1686/agenda-legislativa-da-ped-brasil

Reunião Empresa Módulo / Associativismo01/12

12ª Reunião de Conselho da P&D Brasil09/12

Jantar Empresarial P&D Brasil – Associados, convidados governo, entidades09/12

Reunião Secretário SLTI – Atualização Decretos Compras Públicas / Margem de Preferência10/12

Audiência Pública Câmara dos Deputados – MP 694 – Lei do Bem16/12

Reunião Diretoria de Tecnologia Banco do Brasil – Apresentação Institucional P&D Brasil22/12

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1675/presidente-da-ped-brasil,-luiz-gerbase,- participa-como-palestrante-em-
seminario-internacional-no-congresso-nacional

SAIBA MAIS

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/1721/ped-brasil-recomenda-para-o-ano-de- 2016-o-exercicio-do-verbo-esperancar

Seminário Internacional Estratégias Legislativas para o
Investimento Privado em Ciência, Tecnologia e Inovação

12ª Reunião do Conselho Deliberativo da P&D Brasil

Foi realizada no último dia 09/12 a 12ª reunião do Conselho Deliberativo da P&D Brasil (3ª reunião 
ordinária 2015). Entre os itens da pauta, relatório de atividades desenvolvidas no 2º semestre 
2015, de�nição quanto a prioridade de ações para o próximo ano [...]

SAIBA MAIS

Status das Medidas Provisórias que alteram a 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

Encontro Empresarial P&D Brasil
BRASÍLIA

Exposição P&D Brasil no Painel “Gargalos ao investimento privado em CT&I: o papel do Legislativo 
na modernização do marco regulatório do setor”
Seminário Internacional Estratégias Legislativas para o Investimento Privado em Ciência, 
Tecnologia e Inovação


