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Regulamentação da Nova Lei de 
Informática

P&D Brasil reúne representantes do Ministério da Economia e MCTIC
para debate com os associados sobre a regulamentação da emissão do
certificado de crédito financeiro, que trata a nova Lei de Informática
publicada no final de dezembro/2019 (Lei 13.969/2019).

O presidente da P&D Brasil Antonio Carlos Porto, apresentou aos
representantes do governo pontos relevantes levantados pelas
empresas associadas, a fim de corroborar na construção dos atos
normativos do Executivo para fruição do crédito financeiro previsto no
novo formato da Lei de Informática que passa a vigorar a partir de 01
de abril.

BRASÍLIA

Mesa Executiva de Tecnologia 
da Informação 

A Diretora Executiva da P&D Brasil Rosilda Prates e a Relações
Governamentais Ketty Lins, participaram da 1ª reunião 2020 da Mesa
Executiva de Tecnologia da Informação, para discussões em torno da
atração de mão de obra qualificada para o setor de tecnologia da
informação. Esse tema foi levantado nas agendas da Mesa, como sendo um
gargalo que afeta diretamente o desenvolvimento de novas tecnologias e a
produtividade das empresas do setor.

A reunião teve como principal propósito subsidiar a Câmara Especializada
do CNIg – Conselho Nacional de Imigração, com dados que identifiquem os
déficits de mão de obra qualificada em TICs, bem como traçar o perfil ideal
dos profissionais necessários para suprir essa demanda, considerando a
possível contratação de mão de obra estrangeira.

BRASÍLIA

Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria e Delitos contra a 
Propriedade Intelectual

P&D Brasil representada pelo Vice-Presidente José Carlos Alcântara Junior e
a Relações Governamentais Ketty Lins, participaram da primeira reunião do
ano do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a
Propriedade Intelectual – CNCP no Ministério da Justiça.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fez a abertura da
reunião e destacou sobre os desafios para a proteção da propriedade
intelectual. Durante a agenda o presidente do CNCP e Secretário Nacional
do Consumidor, Luciano Timm, destacou também o empenho de todos os
membros do Conselho para a construção do Relatório Anual 2019 do CNCP,
com a apresentação de importantes dados no combate à pirataria no país.

BRASÍLIA

Lançamento 
Câmara da Saúde 4.0

P&D Brasil acompanhou a cerimônia de lançamento da Câmara da
Saúde 4.0, iniciativa conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações – MCTIC e do Ministério da Saúde – MS. A
área da saúde é um dos quatro temas prioritários identificados no
Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT) do MCTIC, que já criou as
câmaras da Indústria 4.0, Agro 4.0 e Cidades Inteligentes 4.0.

Também foi assinado acordo de cooperação técnica entre os dois
ministérios com o objetivo de aprimorar a implementação de
aplicações de IoT na área da saúde.

BRASÍLIA

1ª Reunião Câmara Temática 
Telecom

A P&D Brasil realizou a 1ª reunião da Câmara Temática Telecom. O
grupo de trabalho é formado por representantes das empresas
associadas DATACOM, DIGISTAR, DÍGITRO, FURUKAWA, INTELBRAS,
KHOMP e PADTEC.

No primeiro encontro foram definidos a priorização dos temas
estratégicos que serão tratados no âmbito da Câmara Temática em
2020, como o Edital 5G da Anatel, Financiamentos para
telecomunicações, certificações tecnológicas , dentre outros assuntos.

BRASÍLIA

SAIBA +

Lançamento da Frente Parlamentar 
Mista para o Programa Espacial 

Brasileiro

A P&D Brasil participa da cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar Mista
para o Programa Espacial Brasileiro, que tem o objetivo de monitorar, avaliar e
debater os temas relativos ao Setor Espacial Brasileiro em funcionamento e a
serem implantados nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. A Frente
será presidida pelo Deputado Daniel Freitas e atuação forte da Agência Espacial
Brasileira - AEB, buscando aproximar a iniciativa privada e ICTs das
oportunidades de conectividade a partir do espaço aéreo brasileiro.

SAIBA +

Cerimônia de Transmissão dos 
Cargos de Ministros da Casa 
Civil e da Cidadania

A Diretora Executiva da P&D Brasil Rosilda Prates e a Relações
Governamentais Ketty Lins, acompanharam a cerimônia de posse dos
novos ministros da Casa Civil, General Walter Braga Netto e da
Cidadania, Onyx Lorenzoni, que assumiu o lugar de Osmar Terra. Em
seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a dedicação de
Osmar Terra, que agora retoma o mandato de deputado federal.

SAIBA +

Lançamento do Projeto de 
Inteligência Artificial

A Relações Governamentais da P&D Brasil Ketty Lins, acompanhou a
cerimônia de lançamento do Programa de Inovação Aberta e
Inteligência Artificial – IA2 MCTIC. A iniciativa conjunta do MCTIC e da
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro
(Softex), consiste em um edital de R$ 10 milhões para apoiar projetos
de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial em quatro
áreas prioritárias: Agronegócio, Cidades, Indústria e Saúde.

BRASÍLIA

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

23/01

Brasília/DF – MCTIC

Reunião Ministério da Economia 
e MCTIC – Regulamentação Lei de 
Informática (13.969/2019)

24/01

Brasília/DF – MCTIC

Reunião Conjunta MCTIC e 
Ministério da Economia -
Coordenador-Geral de Negócios 
Inovadores do MCTIC e 
Coordenador-Geral das Indústrias 
para a Mobilidade e Logística -
Regulamentação Lei de 
Informática (13.969/2019)

24/01

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião IBTI - Instituto Brasília de 
Tecnologia e Inovação

29/01

Brasília/DF – P&D Brasil

BNDES - Finame Empresarial e 
Material (videoconferência)

30/01

Brasília/DF – MCTIC

Lançamento Câmara da Saúde 4.0

03/02

Brasília/DF – Ministério da 
Economia

Reunião sobre Atração de Mão de 
Obra - Submesa Mesa Executiva 
de Tecnologia da Informação

04/02

Brasília/DF – MCTIC

Lançamento do Projeto de 
Inteligência Artificial

05/02

Brasília/DF – Ministério da 
Justiça

Reunião CNCP - Conselho 
Nacional de Combate à Pirataria e 
Delitos contra a Propriedade 
Intelectual

11/02

Brasília/DF – BBTS

Reunião Institucional P&D Brasil e 
BB Tecnologia e Serviços

11/02

Brasília/DF – P&D Brasil

1° Reunião Câmara Temática 
Telecom P&D Brasil

11/02

Brasília/DF – MCTIC / ME

Reunião Ministério da Economia 
e MCTIC – Regulamentação Lei de 
Informática (13.969/2019)

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

21/02/2020
ANATEL PUBLICA CHAMAMENTO PÚBLICO SOBRE EVENTO DE 5G
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou nesta sexta-feira (21/2) o chamamento público nº 01/2020 - ANATEL para que as prestadoras,
fabricantes ou universidades manifestem interesse em participar do evento “Espaço 5G”.

19/02/2020
MERCOSUL: PRESIDÊNCIA PARAGUAIA 2020 VISA FORTALECER A INTEGRAÇÃO REGIONAL PARA PROPORCIONAR BENEFÍCIOS CONCRETOS ÀS PESSOAS
Um dos objetivos da Presidência Pro Tempore Paraguaya 2020 do Mercosul é o fortalecimento do bloco, interna e externamente, afirmou o embaixador do
Ministério das Relações Exteriores, Antonio Rivas Palacios

12/02/2020
DECRETO OBRIGA EMPRESAS A RECOLHEREM LIXO ELETRÔNICO
O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje (12) o decreto que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, que obriga empresas do setor a
implantarem sistemas de coleta desse tipo de resíduo e dar sua destinação correta.

10/02/2020
BRASIL DEVE TER UMA ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ATÉ O FIM DE 2020
Para coordenador-geral no Ministério da Economia, um sistema de proteção dos direitos de PI contribuirá para tornar o Brasil uma nação mais próspera

03/02/2020
MCTIC LANÇA EDITAL PARA PONTOS DE INCLUSÃO DIGITAL
Poderão participar do PNAID os Pontos de Inclusão Digital - PID instalados em todo o território nacional e que estejam em funcionamento em espaços
públicos, com acesso livre e gratuito à população

09/01/2020
PEDIDOS DE PATENTES DA INDÚSTRIA 4.0 SOBEM DE 5% PARA 57% DO TOTAL EM 10 ANOS
Número de depósitos no Brasil passou de 1.202 em 2008 para 14.634 em 2017. Para CNI, país precisa acelerar o processo de implementação de tecnologias
da Indústria 4.0

14/01/2020
EUA APOIAM CANDIDATURA DO BRASIL NA OCDE NO LUGAR DA ARGENTINA
Em um gesto ao governo Jair Bolsonaro, os americanos entregaram carta à organização oficializando que querem que o Brasil seja o próximo país a iniciar o
processo de adesão

11/01/2020
PECS DA REFORMA TRIBUTÁRIA ACABAM COM A GUERRA FISCAL
Propostas não reduzem carga e nem alteram regressividades dos impostos

Acesse                 a lista completa de notícias da P&D BrasilAQUI!

17/02

Brasília/DF – Câmara dos 
Deputados

Reunião Deputado Daniel Freitas 
Frente Parlamentar Mista para o 
Programa Espacial Brasileiro

SAIBA +

18/02

Brasília/DF – Palácio do Planalto

Cerimônia de Transmissão dos 
Cargos dos Ministros da Casa Civil 
e da Cidadania

19/02

Brasília/DF – Câmara dos 
Deputados

Cerimônia de Lançamento Frente 
Parlamentar Mista para o 
Programa Espacial Brasileiro

21/02

Brasília/DF – Ministério da 
Agricultura 

Reunião Diretor do 
Departamento de Apoio à 
Inovação para Agropecuária

06/01/2020
PROPOSTA DE LEILÃO DA ANATEL PREVÊ 4G EM TODO O BRASIL ATÉ 2024 E NAS ESTRADAS FEDERAIS ATÉ 2027
As obrigações de investimentos adicionais forma criadas por tipo de frequências. A faixa de 700 MHz, que na primeira rodada só poderá ser comprada pela
Oi ou um novo entrante terá duas metas – a cobertura de todas as estradas federais e de cidades sem 4G.

BRASÍLIA

BRASÍLIA

Connected Smart Cities 2020

A P&D Brasil apoia institucionalmente o evento Connected Smart Cities
2020, que será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São
Paulo nos dias 09 e 10 de setembro.

O evento é inovador, multiplataforma e pioneiro no campo da
discussão acerca de tecnologias, investimentos e inovações que
transformam cidades e conferem a elas o título de Cidades
Inteligentes. Reunindo os mais diversos setores para discutir,
apresentar e construir ideias que têm o potencial de revolucionar a
relação estabelecida com as cidades brasileiras.

Associados P&D Brasil têm desconto na inscrição. Nos contate caso
tenha interesse.

SAIBA +

SÃO PAULO

SAIBA +

Coronavírus – Brasil sob Alerta! 
BRASIL

Nesse momento adverso pelo qual estamos passando, as empresas de tecnologia
da informação e comunicações, tiveram suas atividades consideradas como
essenciais pelo Decreto Presidencial n° 927/2020. Reconhecimento importante
do Poder Executivo quanto à relevância das atividades para o bem-estar da
sociedade brasileira.
Cabe destacar que essas mesmas empresas, estão sofrendo duplamente com os
impactos do Covid-19: sua produção, depende de uma série de componentes e
insumos de origem asiática, e já vinham tendo dificuldades desde o início do ano
com a diminuição desse fornecimento; e agora, com os efeitos das medidas
adotadas no Brasil para a contenção ao avanço do contágio do vírus. As indústrias
estão com seus parques fabris fechados ou com menos da metade em
funcionamento, mais de 70% dos colaboradores administrativos, estão em home
office, limitando ao mínimo a capacidade das empresas em manterem suas
operações.

Juntos somos mais fortes e sairemos dessa!
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