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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

Agendas Estratégicas P&D Brasil

Presidente do Conselho Deliberativo da P&D Brasil, Marcelo Andrade,
coordenou reunião estratégica com os Vice-presidentes da entidade. Em
pauta priorização dos temas mais relevantes nas discussões com o governo
e expectativas das associadas.

Os Vice-presidentes da P&D Brasil têm papel fundamental na orquestração
das ações que norteiam o propósito e missão da entidade - Promoção do
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico das Empresas Associadas

BRASÍLIA

Readequação NCMs

A P&D Brasil, em agenda conjunta com a Abisemi, reuniu-se com a
Coordenação-Geral de Reforma Tarifária da Subsecretaria de Estratégia
Comercial da CAMEX – Câmara de Comércio Exterior do Ministério da
Economia, para continuidade do processo de atualização de NCMs que
trazem entraves para o ambiente de negócios das empresas.

A agenda teve como pauta o alinhamento da proposição das entidades e
o melhor entendimento quanto a tramitação interna na CAMEX dos
pleitos para atualização de NCMs, principalmente no que diz respeito a
questões de atualização das características tecnológicas, melhor
descrição técnica e correção de tradução para as NCMs.

BRASÍLIA

Comitê de Líderes da MEI 

Rosilda Prates, presidente da P&D Brasil, e Antonio Carlos T. Porto,
presidente do Conselho Superior, participaram da reunião virtual do
Comitê de Líderes da MEI – Mobilização Empresarial pela Inovação, ação
coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que tem o
objetivo de trabalhar para que a inovação seja reconhecida como
imprescindível para o Brasil alcançar o crescimento econômico e o bem-
estar social.

A agenda teve como pauta a apresentação da proposta de política de
inovação; discussões sobre a importância de uma estratégia de inovação
para o Brasil superar os impactos sociais e econômicos da Covid-19; Ações
Estratégicas do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) para a inovação; e a Contribuição da ciência para a estratégia
de inovação do país.

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

P&D Brasil representada por seu Vice-presidente, José Carlos Alcântara
Junior e pela Relações Institucionais e Governamentais, Ketty Lins,
participaram da 4ª reunião de 2020 do CNCP, fórum vinculado à
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça.

Durante a reunião foi apresentada a nova Presidente do CNCP, a Sra.
Juliana Oliveira Domingues, que também assumiu a Secretaria Nacional
do Consumidor. A pauta da reunião abordou a apresentação e aprovação
do Guia de boas práticas e orientações para a implementação de medidas
de combate à pirataria pelo Poder Público, pelos Titulares de Direito,
pelas Associações e pelos Provedores de Serviços de pagamento – PSPs,
com o intuito de inviabilizar ou dificultar o recebimento de receitas
oriundas da venda de bens, dispositivos e serviços, em violação à
propriedade intelectual. Discutiu-se também a respeito da Minuta
“Destaques do Ano”, em que o CNCP premia pessoas, projetos e ações
ligadas ao combate à pirataria.

Coalizão Empresarial Brasileira

A P&D Brasil, representada por sua Presidente, Rosilda Prates, e pelo Vice-
Presidente José Carlos Alcântara Junior, participou de videoconferência da
CEB – Coalizão Empresarial Brasileira que teve como pauta debater as
prioridades da atual presidência paraguaia do Mercosul, além de
atualizações a respeito da revisão do regime de origem e da TEC.

Foram apresentadas também as propostas da agenda de modernização do
Mercosul em que o Brasil está atuando, e foram demonstrados avanços
nos acordos entre o Mercosul e a União Europeia e o EFTA.

13/08

Brasília/DF – MCTI/ME

Reunião do Grupo de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação - GT1 da Câmara 
Brasileira da Indústria 4.0

12/08

Brasília/DF – Senado Federal

Audiência Pública Comissão Mista 
Reforma Tributária com Comitê 
Nacional de Secretários Estaduais 
de Fazenda (Comsefaz)

10/08

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião P&D Brasil e IBTI - Cidades 
Inteligentes

11/08

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Câmara Temática 
TELECOM P&D Brasil

07/08

Brasília/DF – CNI

Reunião do Comitê de Líderes da 
MEI - Mobilização Empresarial 
pela Inovação

10/08

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Associados P&D Brasil –
Programa Aquisição Inovadora 
Finep Telecom

05/08

Brasília/DF – Senado Federal

Audiência Pública Comissão Mista 
Reforma Tributária com Ministro 
da Economia Paulo Guedes

05/08

Brasília/DF – Ministério da 
Economia

Reunião CAMEX - Readequação 
NCM de TIC

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

28/08/2020
Webinar promovido pela Finep/MCTI sobre os impactos da pandemia em C,T&I destaca protagonismo científico no enfrentamento à
Covid-19
Na sexta-feira, 28/8, a Finep e o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI) promoveram webinar sobre os impactos da crise mundial sanitária
causada pela pandemia da Covid-19 na Ciência, Tecnologia e Inovação.

27/08/2020
Prorrogada consulta pública para a formulação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual
Novo prazo para o envio de contribuições vai até 13 de setembro

19/08/2020
Parceria prevê ações conjuntas para o crescimento da posição brasileira no ranking de ambiente de negócios
Acordo entre Ministério da Economia e Secretaria-Geral/PR visa posicionar o Brasil entre os 50 melhores países do ranking Doing Business até o final de
2022

18/08/2020
Economia elimina exigência de licença para importação de 210 produtos
Medida adotada pela Secretaria de Comércio Exterior reduz tempo e custos para empresas na importação de itens que movimentam quase US$ 6 bilhões
por ano

13/08/2020
Senado aprova projeto que fortalece fundo científico e tecnológico; texto vai à Câmara
O Plenário do Senado aprovou em sessão remota nesta quinta-feira (13), por 71 votos a 1, o projeto de lei complementar que proíbe o contingenciamento
dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e o transforma num fundo financeiro.

10/08/2020
Portaria estabelece parâmetros para monitorar Planos de Transformação Digital do governo
A norma aprova todos os 23 planos atualmente em execução e celebrados antes da nova Estratégia de Governo Digital

05/08/2020
Parceria Embrapii/MCTI e BNDES vai financiar R$ 20 milhões em soluções de combate à Covid-19
Para participar, iniciativas precisam estar em escala avançada de maturidade tecnológica

04/08/2020
Receita e OCDE lançam pesquisa sobre medidas para ampliar segurança jurídica em matéria tributária
Iniciativa faz parte da implementação do projeto conjunto de preços de transferência

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.

04/08

Brasília/DF – CNI

Diálogo empresarial com Roberto 
Azevêdo: novos desafios e 
oportunidades no comércio 
internacional

12/08

Brasília/DF – MCTI

Reunião Diretor SEMPI/DECTI –
Cidades Inteligentes

06/08

Brasília/DF – P&D Brasil

Webinar P&D Brasil - Reforma 
Tributária com Eurico Santi/CCiF

Grupo de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação   
Câmara da Indústria 4.0

A P&D Brasil participou da reunião do Grupo de Trabalho de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Câmara Brasileira da
Indústria 4.0, coordenada conjuntamente pelo Ministério da Economia e
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Na reunião foi apresentado o relatório com o resultado das inscrições da
Seleção Pública MCTI/FINEP/FNDCT de Tecnologias 4.0 e o compilado das
contribuições recebidas dos membros do GT, quanto a pesquisa para a
classificação de demonstradores no contexto da Indústria 4.0.

BRASÍLIA

BRASÍLIA

BRASÍLIA

Comissão Mista para 
Reforma Tributária

Em agosto, a Comissão Mista da Reforma Tributária se reuniu quatro vezes
para realização de audiências públicas com a participação do Ministro da
Economia Paulo Guedes, do Presidente do Comitê Nacional de Secretários
Estaduais de Fazenda (Comsefaz), do Presidente do Conselho Nacional dos
Municípios (CNM) e de representantes das Confederações de Setores da
economia nacional. A previsão, segundo o presidente da comissão mista,
senador Roberto Rocha (PSDB-MA), é unificar os textos e consolidar uma
proposta de reforma tributária a ser apresentada na primeira quinzena de
outubro/2020.

A entidade tem subsidiado o Grupo de Trabalho Reforma Tributária da P&D
Brasil, com informações atualizadas sobre todas as movimentações sobre o
tema, para que os especialistas das associadas possam avaliar os impactos
em suas organizações.

BRASÍLIA
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ONLINE

SAIBA +

Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa (RNP)

P&D Brasil, representada por sua Presidente, Rosilda Prates, pelo Presidente
da Câmara Temática Telecom, Antonio Carlos T. Porto, e pelo Presidente da
Câmara Temática Cidades Inteligentes, Reinaldo Jeronymo, se reuniram com
o Presidente da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Nelson Simões,
para debates em torno das oportunidades para projetos de Cidades
Inteligentes.

Rosilda Prates apresentou à RNP o Projeto CIDHADE 2020 da P&D Brasil, que
tem como objetivo alcançar novas fronteiras da transformação digital,
promovendo a digitalização e informatização do município, buscando amplo
acesso ao cidadão conectado e melhores condições para a gestão pública,
tendo como métrica o IDH do município. Também foi discutido sobre o
Programa Norte Conectado que será lançado pelo governo em breve.

BRASÍLIA

SAIBA +

18/08

Brasília/DF – Anatel

Reunião Superintendência de 
Outorga

18/08

Brasília/DF – MCTI/RNP

Reunião Presidente RNP - Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa

Reforma Tributária 

P&D Brasil promoveu mais um episódio da sua série de webinars. Nessa edição
o tema foi REFORMA TRIBUTÁRIA com a importante participação do Diretor do
Centro de Cidadania Fiscal - CCIF, Euríco Santi, e mediação da Presidente
Executiva da P&D Brasil, Rosilda Prates, e do 1º Vice-Presidente, Antônio Carlos
T. Porto.

Eurico Santi, que é membro da equipe do economista Bernard Appy, um dos
idealizadores da proposta de reforma tributária que tramita na Câmara dos
Deputados, a PEC 45/2019 que prevê a criação de um imposto único sobre
bens e serviços, o IBS, que reuniria PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, ressaltou que a
tributação sobre o consumo é o tributo mais importante para melhorar o
ambiente de negócios no Brasil.

BRASÍLIA

BRASÍLIA

Em desdobramento à Webinar Melhores Práticas na Segurança do Trabalho
realizada pela entidade em julho, a Relações Institucionais e Governamentais
da P&D Brasil, Ketty Lins, coordenou reunião com os servidores da
Coordenação-Geral da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia, para debates quanto às melhores práticas que garantam a
segurança no ambiente de trabalho e a divulgação pela P&D Brasil da
Campanha Nacional de Segurança do Trabalho.

Pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, participaram o Coordenador-Geral
de Segurança e Saúde no Trabalho, Marcelo Naegele, e o Coordenador de
Fiscalização e Projetos, José Almeida. Também participaram pela P&D Brasil, o
Diretor de RH da associada Prysmian, João Giovani, e o representante da
associada Intelbras, Guaraci Andrei.

BRASÍLIA

Estratégia Nacional de Propriedade 
Intelectual

P&D Brasil promoveu Webinar para debater a Estratégia Nacional de
Propriedade Intelectual (ENPI), cujo texto está em consulta pública até o dia
13 de setembro. O texto da ENPI busca estabelecer metas, objetivos e
diretrizes para as iniciativas destinadas ao sistema nacional de propriedade
intelectual, de forma a torna-lo alicerce para a inovação, visando o aumento
da competitividade e do desenvolvimento do Brasil.

Sob a mediação da Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, participaram da
Webinar o Chefe de Divisão de Propriedade Intelectual da Subsecretaria de
Inovação do Ministério da Economia, Miguel Carvalho, a Coordenadora-Geral
de Instrumentos de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do
MCTI, Lucia Bardi, a Coordenadora de Relações Institucionais do Gabinete da
Presidência do INPI, Michele Sedrez, o Diretor da empresa associada
Furukawa, José Carlos Alcântara Junior, e o Superintendente do Instituto de
Pesquisas ELDORADO, Roberto Soboll.

BRASÍLIA

Compras Públicas – Contratações 
de Ativos de Redes

P&D Brasil retoma discussões com o Ministério da Economia sobre Direito de
Preferência nas Compras Públicas para Tecnologia Nacional. Com a coordenação do
Presidente da Câmara de Compras Públicas, José Luis Korman, o debate com a
Coordenação-Geral de Contratações de TIC, da Subsecretaria de Gestão do ME,
aproveitou a Consulta Pública nº 05/2020, acerca da construção do Termo de
Referência para Registro de Preços na Contratação de Ativos de Redes.

Um dos pontos levantados da P&D Brasil, quando da publicação do edital, foi
quanto a aplicação do Decreto 7.174/2010 que regulamenta o direito de preferência
na contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração
pública federal, obedecendo os critérios previstos no artigo 3º da Lei 8.248/1991
(Lei de Informática) para produtos com tecnologia desenvolvida no país e bens
produzidos de acordo com o processo de PPB.

SAIBA +

BRASÍLIA

19/08

Brasília/DF – Senado Federal

Audiência Pública Comissão Mista 
Reforma Tributária com 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM)

18/08

Brasília/DF – CNI

Reunião CEB - Coalizão 
Empresarial Brasileira

19/08

Brasília/DF – Ministério da 
Justiça

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

A P&D Brasil, representada por sua Presidente, Rosilda Prates, por seu
Vice-Presidente, Antonio Carlos T. Porto, pela Presidente da Câmara
Temática Semicondutores, Edelweis Ritt, participou de videoconferência
com o Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel,
Vinícius Caram, para debates quanto às oportunidades do Leilão 5G para
as empresas com desenvolvimento tecnológico nacional, bem como
discutir a implementação da tecnologia e-SIM, pautada pela Câmara
Temática de Semicondutores da P&D Brasil.

BRASÍLIA
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Segurança no ambiente de 
trabalho

Leilão do 5G +
eSIM

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

26/08

Brasília/DF – P&D Brasil / ABRAC

Reunião ABRAC - Associação 
Brasileira de Avaliação da 
Conformidade

25/08

Brasília/DF – P&D Brasil

Webinar P&D Brasil - Estratégia 
Nacional de Propriedade 
Intelectual (ENPI)

26/08

Brasília/DF – Ministério da 
Economia

Reunião com Subsecretário de 
Inspeção do Trabalho

27/08

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Presidência e Vice-
Presidentes P&D Brasil

27/08

Brasília/DF – Senado Federal

Audiência Pública Comissão Mista 
Reforma Tributária com 
Confederações de setores da 
economia nacional

27/08

Brasília/DF – Ministério da 
Economia

Reunião Coordenação-Geral de 
Contratações de TIC

27/08

Brasília/DF – FINEP

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

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

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

SAIBA +

Descontingenciamento FNDCT

Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, participou de vídeo institucional
da Mobilização Empresarial pela Inovação - MEI/CNI em defesa da
aprovação do PLP 135/2020, de autoria do Senador Izalci Lucas (PSDB-
DF).

O PLP 135/2020 propõe o descontingenciamento do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), promovendo maior
movimentação financeira das despesas relativas à inovação e ao
desenvolvimento científico e tecnológico custeadas pelo Fundo.

O Projeto foi aprovado no Senado dia 13/08 e segue para apreciação da
Câmara dos Deputados.

BRASÍLIA

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +
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