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Covid-19 Brasil: Medidas 
Governamentais

A P&D Brasil tem compartilhado com seus associados, semanalmente,
informativo com o compilado das principais medidas editadas pelo Governo
que visem minimizar os impactos da crise da pandemia do Covid-19 no
Brasil, para facilitar o monitoramento das empresas associadas quanto as
medidas implementadas até o momento.

O informativo tem o propósito de destacar as principais medidas que
impactam diretamente o setor produtivo, bem como subsidiar as empresas
associadas com informações relevantes que impactam suas decisões
estratégicas dentro das organizações.

Acompanhe todas as nossas publicações!

BRASÍLIA

Webinar P&D Brasil - Perspectivas 
Pós-Crise com Jorge Gerdau

A convite da P&D Brasil, o Sr. Jorge Gerdau, atual membro do Grupo de
Controle da Gerdau e um dos empresários mais influentes do Brasil,
participou da Webinar P&D Brasil – Perspectivas Pós-Crise, com o
propósito de inspirar e provocar as empresas associadas a pensarem sobre
as oportunidades que se desenham para a indústria nacional, passada a
fase crítica de crise, com resiliência e paixão pelo mercado brasileiro.

Dentre suas várias falas inspiradoras, ele destacou: “Você pode ter a
melhor equipe do mundo, mas se você não tiver a mobilização, a
inteligência, a participação, o envolvimento, inclusive emocional do
colaborador, não adianta. Essa interação faz com que o potencial da
empresa não tenha limites.”

BRASÍLIA

Webinar P&D Brasil - Perspectivas 
Pós-Crise com Patrícia Audi

A segunda edição do Webinar P&D Brasil contou com a participação da
Vice-Presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e
Sustentabilidade do Santander, Patrícia Audi, trazendo aos executivos
associados as novas perspectivas que irão surgir, superada a fase crítica
da pandemia Covid-19.

Ela destacou ao longo de suas falas que “Nunca o futuro chegou tão
rápido”. Relatando que essa situação da pandemia revelou a urgência e a
relevância daquilo que realmente deve ser considerado nas organizações
e nas relações humanas e empresariais.

BRASÍLIA

Programa Finep Aquisição 
Inovadora Telecom

A P&D Brasil, representada pela Diretora Executiva, Rosilda Prates,
tem provocado agendas com a FINEP – Financiadora de Estudos e
Projetos vinculada ao MCTIC, BRDE – Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul, SICOOB – Sistema de Cooperativas
de Crédito do Brasil e a ABRINT – Associação Brasileira de Provedores
de Internet e Telecomunicações, para juntos debaterem sobre a
operacionalização do Programa Finep Aquisição Inovadora para o
segmento de telecomunicações.

O propósito das reuniões é atuar de forma conjunta por meio de
convênio firmado entre as entidades, a fim de viabilizar a efetiva
operacionalização do programa de financiamento de produtos de
Telecom diretamente ao mercado.

Câmara Temática Telecom - P&D 
Brasil

Os integrantes da Câmara Temática Telecom da P&D Brasil se reuniram,
por videoconferência, com o propósito de construir uma proposta
consenso para atualização do PPB de bens de informática aplicados às
Telecomunicações, objetivando a migração das etapas do processo
produtivo básico para a nova metodologia de pontuação, a ser
apresentado aos Ministérios da Economia e MCTIC, como forma de
modelo contributivo.

SAIBA +

Câmara Temática 
Fibras e Cabos - P&D Brasil

Os membros da Câmara de Fibras e Cabos da P&D Brasil, representando
as empresas associadas Cablena, Furukawa, Fibracem e MPT reuniram-se
por videoconferência para uma troca de perspectivas a respeito do
cenário atual e de como essa situação de calamidade pública tem
impactado os negócios das empresas do segmento.

Os executivos puderam, durante esse bate-papo, identificar os desafios
em comum e discutir as ações que cada empresa tem adotado para
minimizar os impactos. Em um momento como esse, o diálogo e a troca
de experiência se faz fundamental.

SAIBA +

Coalizão Empresarial Brasileira 

A P&D Brasil participou de videoconferência da CEB – Coalizão
Empresarial Brasileira que teve como pauta principal o debate em
torno do Mercosul: União Aduaneira e Negociações Comerciais.
Participaram da agenda o Diretor do Departamento de Mercosul e
Integração Regional, Ministério das Relações Exteriores (MRE), a
Chefe da Coordenação-Geral de Negociações Extrarregionais do MRE
e o Subsecretário de Negociações Internacionais, SECEX, do
Ministério da Economia.

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

29/05

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião da MEI com a Frente 
Parlamentar Mista de Ciência, 
Tecnologia, Pesquisa e Inovação 
no Brasil 

21/05

Brasília/DF – Videoconferência

Webinar P&D Brasil -
Perspectivas Pós-Crise com 
Patrícia Audi/Santander

20/05

São Paulo/SP – Videoconferência

Reunião MEI do Grupo de 
Trabalho Indicadores de Inovação

20/05

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Câmara Temática 
Telecom - P&D Brasil

14/05

Brasília/DF – Videoconferência

Webinar P&D Brasil -
Perspectivas Pós-Crise com Jorge 
Gerdau

20/05

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Finep / Agentes 
Financeiros / P&D Brasil / Abrint  
Programa Finep Aquisição 
Inovadora Telecom 

08/05

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Câmara Temática Fibras 
e Cabos - P&D Brasil

05/05

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião FINEP - Recursos 
Subvenção e Reembolsável

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

28/05/2020
Medida provisória reduz exigências a empresas de ZPEs durante pandemia
A Presidência da República editou nesta quarta-feira (27) uma medida provisória que flexibiliza a exigência feita às empresas que operam em Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) de que 80% de sua receita bruta total seja obtida com
exportações (MP 973/2020).

21/05/2020
Decreto regulamenta nova Lei de Informática e empresas já podem se inscrever
Sistema do MCTIC recebe as declarações de investimento das empresas que se habilitam ao programa

20/05/2020
Programa da CNI e MCTIC seleciona instituições para aprimorar metodologias de gestão da inovação
Nagi Digital selecionará 15 entidades. Objetivo é estruturar rede de gestão da inovação para a transformação digital do setor produtivo, ainda mais
acelerada em meio à pandemia

15/05/2020
Receita Federal revoga 81 Instruções Normativas que já não produziam efeitos legais
Medida faz parte de projeto para simplificar e racionalizar a legislação do órgão, que hoje conta com mais de 1.700 INs em vigor

12/05/2020
Ministério da Economia prorroga os prazos das prestações dos parcelamentos tributários com vencimento em maio, junho e julho de
2020
Montante dos recursos diferidos é de R$ 9,58 bilhões e parcelas poderão ser pagas, respectivamente, nos últimos dias úteis de agosto, outubro e
dezembro de 2020

07/05/2020
Congresso promulga emenda constitucional que institui o Orçamento de Guerra
Projeto de apoio a estados e municípios agora segue para a sanção presidencial

07/05/2020
Medida Provisória autoriza antecipação de pagamentos em contratações realizadas durante estado de calamidade
Dispositivo poderá ser utilizado quando for indispensável para obter o bem, assegurar a prestação do serviço ou gerar economia de recursos

04/05/2020
Medida provisória prorroga suspensão de tributos para empresas exportadoras
O governo federal decidiu prorrogar os incentivos tributários para empresas brasileiras que atuam na área de comércio exterior.

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

Connected Smart Cities 2020

A P&D Brasil apoia institucionalmente o evento Connected Smart Cities
2020, que será realizado virtualmente 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.

04/05

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião CEB/CNI - Coalizão 
Empresarial Brasileira

28/05

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Finep / Agentes 
Financeiros / P&D Brasil / Abrint  
Programa Finep Aquisição 
Inovadora Telecom 

13/05

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Finep / Agentes 
Financeiros / P&D Brasil / Abrint  
Programa Finep Aquisição 
Inovadora Telecom 

Finep apresenta os Programas de 
Recursos de Subvenção e 
Reembolsável

P&D Brasil promoveu videoconferência entre os associados e a
Superintendência de Inovação da FINEP -Financiadora de Inovação e
Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações - MCTIC.

O Superintendente de Inovação da Finep, Newton Hamatsu,
destacou aos associados que a Finep tem atuado em quatro
modalidades de apoio (i) financiamento não reembolsável para ICTs,
(ii) subvenção econômica para empresas, (iii) investimento em
fundos de venture capital e em empresas e (iv) financiamento
reembolsável para empresas. Sendo as principais fontes de recursos
oriundas, no âmbito nacional, do FNDCT, FUNTTEL, FNS, ANP, FSA,
Rota 2030 e no âmbito internacional pelo BID.

BRASÍLIA

SAIBA +

BRASÍLIA

Brasília

BRASÍLIA

BRASÍLIA

MEI e Frente Parlamentar Mista 
de Ciência, Tecnologia

P&D Brasil, representada pela Diretora Executiva, Rosilda Prates, e Ketty
Lins, Relações Governamentais da entidade, participaram da reunião virtual
da MEI – Mobilização Empresarial pela Inovação com a Frente Parlamentar
Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação no Brasil.

O Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC,
Marcos Pontes, fez um pronunciamento destacando o papel fundamental
da agenda em prol do debate da ciência e inovação como vetor do
desenvolvimento tecnológico do país, principalmente neste momento de
pandemia pelo novo coronavírus. Destacou ainda a importância da Lei de
Informática, recém reformulada, como política promotora da tecnologia no
país.

BRASÍLIA

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

CÂMARA TEMÁTICA 
FIBRAS E CABOS

ONLINE

http://pedbrasil.org.br/news-ped/
http://pedbrasil.org.br/camara-tematica-telecom-pd-brasil-2/
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http://pedbrasil.org.br/conteudo/
http://pedbrasil.org.br/1a-webinar-pd-brasil-perspectivas-pos-crise/
http://pedbrasil.org.br/2a-webinar-pd-brasil-perspectivas-pos-crise/
http://pedbrasil.org.br/conselho-pd-brasil/
http://pedbrasil.org.br/agenda-legislativa-ped/
http://pedbrasil.org.br/agenda/
http://pedbrasil.org.br/agenda-legislativa-2/
http://pedbrasil.org.br/noticias/
http://pedbrasil.org.br/news-ped/
http://pedbrasil.org.br/medida-provisoria-reduz-exigencias-a-empresas-de-zpes-durante-pandemia-fonte-agencia-senado/
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/142153
http://pedbrasil.org.br/decreto-regulamenta-nova-lei-de-informatica-e-empresas-ja-podem-se-inscrever/
http://pedbrasil.org.br/programa-da-cni-e-mctic-seleciona-instituicoes-para-aprimorar-metodologias-de-gestao-da-inovacao/
http://pedbrasil.org.br/receita-federal-revoga-81-instrucoes-normativas-que-ja-nao-produziam-efeitos-legais/
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http://pedbrasil.org.br/congresso-promulga-emenda-constitucional-que-institui-o-orcamento-de-guerra/
http://pedbrasil.org.br/medida-provisoria-autoriza-antecipacao-de-pagamentos-em-contratacoes-realizadas-durante-estado-de-calamidade/
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