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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

Nova Gestão P&D Brasil 2020-2022

P&D Brasil tem a honra de apresentar os novos membros do Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho Superior e Diretoria, empossados no
dia 01 de julho de 2020, com mandatos até março de 2022.

A nova gestão tem como lema “Conectando quem investe com visão de
futuro”! Buscando mobilizar os diversos setores e entidades que
reconhecem o desenvolvimento de novas tecnologias e o diálogo, como
indutores para a inovação e um ambiente favorável à expansão de
negócios.

Todos engajados em busca de um país mais tecnológico, competitivo e
inclusivo!

BRASÍLIA

P&D Brasil na Mídia

Em entrevista ao site Convergência Digital, os novos dirigentes da P&D
Brasil, Marcelo Andrade, Presidente do Conselho Deliberativo, Antonio
Carlos Porto, Presidente do Conselho Superior e Rosilda Prates, Diretora
Presidente, destacaram a importância das entidades se mobilizarem em
busca de uma coalizão que potencialize uma agenda comum, tanto na
costura de políticas públicas como na relação entre os diferentes
segmentos industriais. TIC está presente em várias áreas, por isso a
necessidade do engajamento dos vários atores que desenvolvem
tecnologia no país.

BRASÍLIA

Webinar P&D Brasil e MCTIC -
Regulamentação Lei de Informática 

A P&D Brasil promoveu Webinar com representantes do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, para apresentar aos associados
os principais tópicos do Decreto 10.356/2020 que dispõe sobre a
política industrial para o setor de tecnologias da informação e
comunicação – Lei de Informática, regulamentando as atividades e
investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I em
tecnologias da informação e comunicação - TIC, o crédito financeiro, a
habilitação dos bens de TIC e quanto as obrigações decorrentes do
crédito gerado.

Webinar P&D Brasil – Melhores 
Práticas na Segurança do Trabalho  

P&D Brasil promoveu webinar para debater as Melhores Práticas na
Segurança do Trabalho, com a participação do Subsecretário de Inspeção
do Trabalho do Ministério da Economia, Sr. Rômulo Machado, da Head de
RH da associada Intelbras, Dione Quadros, e do Diretor Executivo de Saúde
e Segurança da associada Prysmian, João Giovani.

O Subsecretário, Rômulo Machado, que teve participação intensa no
processo de revisão das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde
no Trabalho (NRs), apresentou a recente Portaria Conjunta SEPRT/MS nº
20/2020, que estabelece orientações para prevenção, controle e mitigação
dos riscos de transmissão da COVID-19 em ambientes de trabalho, de
forma a preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores, os empregos e
a atividade econômica.

Acesse no canal do YouTube da P&D Brasil o vídeo com a íntegra da
webinar.

Câmara Brasileira da Indústria 4.0 

A Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, participou da reunião da
Câmara Brasileira da Indústria 4.0, coordenada conjuntamente pelo
Ministério da Economia e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI), da qual a entidade é integrante.

A reunião teve como pauta a apresentação das ações em
desenvolvimento pelos grupos de trabalho Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação, Capital Humano, Cadeias Produtivas e Regulação,
Normalização Técnica e Infraestrutura; apresentação do Edital
Tecnologias 4.0 da Finep; apresentação pelo Ministério da Economia do
Centro da 4ª Revolução Industrial; e as estratégias de divulgação das
ações da Câmara Brasileira da Indústria 4.0.

GT Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação da Câmara Brasileira 
da Indústria 4.0

Rosilda Prates, presidente da P&D Brasil, participou da reunião do Grupo de
Trabalho de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Câmara Brasileira
da Indústria 4.0, do qual a associação é membro.

Durante a reunião foram discutidas duas iniciativas: (i) mapeamento de
melhores práticas entre programas de transformação digital corporativos e
(ii) perfis de startups que podem apoiar o processo de transformação
digital de uma empresa já estabelecida.

O Grupo de trabalho está na fase de mapeamento das iniciativas para
Indústria 4.0, para então desenvolver o diagnóstico e uma sugestão de
jornada de entregas.

SAIBA +

SAIBA +

30/07

Brasília/DF – CNI 
Videoconferência

Seminário CNI - Indústria em 
Debate: Custo Brasil e Reforma 
Tributária

29/07

Brasília/DF – P&D Brasil  
Videoconferência

Reunião Grupo de Trabalho 
Reforma Tributária P&D Brasil

28/07

Brasília/DF – MCTI/ME 
Videoconferência

Reunião GT Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação da Câmara 
Brasileira da Indústria 4.0

28/07

Brasília/DF – P&D Brasil 
Videoconferência

Reunião Câmara Temática 
Telecom P&D Brasil

22/07

Brasília/DF – Ministério da 
Economia – Videoconferência

Webinar P&D Brasil - Melhores 
Práticas na Segurança do 
Trabalho na Indústria com o 
Subsecretário de Inspeção do 
Trabalho, Rômulo Machado

23/07

Brasília/DF – FINEP 
Videoconferência

Reunião Finep/BRDE/P&D 
Brasil/ABRINT – Programa 
Aquisição Inovadora Telecom

16/07

Brasília/DF – Ministério da 
Economia  - Videoconferência

Webinar P&D Brasil - Compras 
Públicas com o Secretário de 
Gestão, Cristiano Heckert

09/07

Brasília/DF – P&D Brasil 
Videoconferência

Reunião Câmara Temática Cidades 
Inteligentes P&D Brasil

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

29/07/2020
Sancionada lei que amplia prazo para assembleiasde empresase cooperativas
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.030, de 2020, que prorroga o prazo, em razão da pandemia de covid-19, para as assembleias gerais
ordinárias (AGOs) de acionistas ou sócios de empresas e de associados de cooperativas.

29/07/2020
Maximiliano Martinhão é o novo Secretário de Radiofusão
Maximiliano Martinhão, engenheiro, técnico de carreira da Anatel e com atuante passagem pelo setor de telecomunicações e tecnologia da informação, foi
nomeado hoje, 29, para assumir o cargo de Secretário de Radiodifusão do novo Ministério das Comunicações.

27/07/2020
Acordo internacional: assinado Memorando de Entendimento entre o Brasil e o Chile sobre Cooperação na área de Telecomunicações e
Economia Digital
Foi assinado, por meio de videoconferência, o Memorando de Entendimento entre o Brasil e o Chile sobre Cooperação em Telecomunicações e Economia
Digital.

22/07/2020
G20 aprova Declaração Ministerial sobre Economia Digital
Documento apresentado durante encontro virtual traz recomendações para a transformação digital nas 20 maiores economias do mundo

07/07/2020
Empresas de Tecnologia se unem por agenda única da indústria
Empresas brasileiras que desenvolvem tecnologia estão atrás de setores tradicionais da indústria em busca de uma coalizão que potencialize uma agenda
comum, tanto na costura de políticas públicas como na relação entre os diferentes segmentos industriais.

03/07/2020
MCTI/Finep lançam chamada de R$ 25 milhões para o combate à Covid-19
Proposta visa financiar ICTs para execução de projetos institucionais de adequação e implantação de infraestrutura para laboratórios e biotérios de nível de
biossegurança 3

02/07/2020
Ministério da Economia lança Portal do Integra
A ferramenta reúne planejamento governamental, gestão estratégica e governança pública do órgão

02/07/2020
BNDES inicia habilitação de agentes financeiros para oferecer crédito com garantias a pequenas e médias empresas
Bancos devem começar a oferecer crédito com garantia ainda nesta semana, em regime de “soft opening”

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 de 08 a 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.

01/07

Brasília/DF – MCTI / ME 
Videoconferência

Reunião Câmara Brasileira da 
Indústria 4.0

30/07

Brasília/DF – FINEP 
Videoconferência

Reunião Finep/BRDE/P&D 
Brasil/ABRINT – Programa 
Aquisição Inovadora Telecom

20/07

Brasília/DF – Finep  
Videoconferência

Reunião Finep/BRDE/P&D 
Brasil/ABRINT – Programa 
Aquisição Inovadora Telecom

Grupo de Trabalho Reforma 
Tributária P&D Brasil 

A P&D Brasil criou um grupo de trabalho entre as empresas associadas,
reunindo especialistas tributários para debates em torno da proposta de
Reforma Tributária que está em discussão no Congresso Nacional.

O grupo de trabalho é coordenado pela Câmara Temática Política
Industrial e Tributária da P&D Brasil e tem como propósito subsidiar o
posicionamento da entidade no diálogo com o governo sobre a reforma.

O GT se reunirá e debaterá tecnicamente sobre as propostas em
discussões nos Poderes Executivo e Legislativo, buscando orientar as
associadas quanto ao impacto das medidas nos seus negócios.

BRASÍLIA

BRASÍLIA

BRASÍLIA

BRASÍLIA

Câmara Temática Cidades Inteligentes P&D Brasil

A Câmara Temática Cidades Inteligentes, que tem por objetivo mapear
soluções entre as associadas e promover oportunidades de expansão dos
negócios, tem em suas discussões as novas frentes de interlocução com o
governo, PPIs e parcerias estratégicas para a implementação de um
ambiente de demonstração priorizando soluções com desenvolvimento
tecnológico nacional e um case para municípios de até 10 mil habitantes.

O Conselheiro da P&D Brasil Reinaldo Jeronymo/MPT Cable, é o presidente
da Câmara para o biênio 2020-2022, apoiado pelos vice-presidentes, a
Conselheira Edelweis Ritt/HT Micron e Renan Antoniolli/Intelbras.

Inscreva sua empresa para participação na Câmara
cidadesinteligentes@pedbrasil.org.br

BRASÍLIA

SAIBA +

SAIBA +

ONLINE

Câmara Temática Telecom 
P&D Brasil

A Câmara Temática Telecom da P&D Brasil sob a coordenação do vice-
presidente Antonio Carlos T. Porto/Datacom, trabalha em várias
pautas estratégicas mobilizando todas as empresas de
telecomunicações da entidade.

Em destaque agendas voltadas a proposta de PPB para equipamentos
DWDM, Roteadores e Switches; discussões sobre 5G, financiamento a
ISPs – Programa Aquisição Inovadora Telecom/FINEP.

Inscreva sua empresa para participação na Câmara Telecom
telecom@pedbrasil.org.br

BRASÍLIA
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Webinar P&D Brasil 
Compras Públicas

P&D Brasil promoveu mais um episódio de webinar, tendo nessa edição
o tema: Compras Públicas e os Novos Modelos Tecnológicos de
Contratações, com a participação do Secretário de Gestão do
Ministério da Economia, Cristiano Heckert e do Coordenador-Geral de
Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação da
Secretaria de Gestão/ME, Sílvio César Lima.

O Secretário de Gestão, Cristiano Heckert, apresentou o atual modelo
de contratações e as inovações nas plataformas para compras públicas,
destacando suas principais frentes na Secretaria de Gestão: normativo,
tecnológico e centralização de contratações e serviços.

Acesse no canal do YouTube da P&D Brasil o vídeo com a íntegra
da webinar.

BRASÍLIA

SAIBA +

30/07

Brasília/DF – Câmara dos 
Deputados – Videoconferência

Reunião da Frente Parlamentar 
Mista da Reforma Tributária

31/07

Brasília/DF – Videoconferência

Reunião Comissão Mista Reforma 
Tributária

Rosilda Prates é a nova Presidente 
Executiva da  P&D Brasil

À frente das agendas executivas da entidade desde 2012 como Diretora Executiva,
Rosilda Prates, defende e conhece em detalhes as pautas para o ambiente de
Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação no Brasil.

A nova Presidente Executiva da P&D Brasil é Economista, Especialista em Comércio
Exterior e MBA em Economia e Gestão de Relações Governamentais pela FGV. Com
sólida experiência na área de atuação, consagrou-se como uma dos 20 profissionais
de RIG mais admirados do país, pela Revista Anuário RIG/2019.

Na Diretoria Administrativa Financeira da P&D Brasil, o Executivo Edinaldo de Sousa,
Contador, Especialista em Controladoria e Direito Tributário.

E na coordenação dos trabalhos técnicos, Ketty Lins, administradora, MBA em
Contabilidade e Direito Tributário, cursando MBA em RIG pela FGV.
No apoio administrativo, Suzanne Santana, administradora, com especialização em
Gestão de RH.

SAIBA +

SAIBA +
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