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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

Connected Smart Cities 2020

A Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, e o Presidente da Câmara
Temática Cidades Inteligentes, Reinaldo Jeronymo, participaram do evento
Connected Smart Cities 2020, o qual a P&D Brasil apoiou
institucionalmente. O evento realizado virtualmente em plataforma
dedicada, contou com 75 sessões distribuídas em 12 palcos virtuais
simultâneos, somando mais de 140 horas de conteúdo, além de grupos de
interação entre participantes e palestrantes em aplicativos de conversas.

Foram três dias de debates, apresentando as melhores práticas para o
desenvolvimento de cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis.
Além de ter proporcionado uma imersão sobre a revolução da mobilidade,
discutindo e apresentando novos investimentos, tecnologias e inovações.

BRASÍLIA

Câmara Temática 
Semicondutores P&D Brasil

P&D Brasil promoveu agenda da Câmara Temática Semicondutores com o
Superintendente de Planejamento e Regulamentação da ANATEL, para debates de
temas estratégicos para o segmento de chip.

Durante a agenda, o Superintendente da Anatel Nilo Pasquali, esclareceu diversos
pontos levantados pelas empresas da Câmara Temática Semicondutores,
demonstrando não haver entraves regulatórios que inviabilizem a implementação
das soluções e-Sim para telecomunicações no Brasil.

Participaram da agenda representantes das empresas associadas HT Micron e ST.

BRASÍLIA

Acordo Mercosul e 
União Europeia 

P&D Brasil, representada por sua presidente, Rosilda Prates, e pela RIG,
Ketty Lins, participou de reunião organizada pela Coalizão Empresarial
Brasileira (CEB/CNI) para briefing sobre o acordo entre Mercosul e União
Europeia. A agenda contou com a participação de embaixadores do
Ministério das Relações Exteriores e representantes de entidades setoriais.

Mesmo após 20 anos de negociação, ainda falta um longo caminho para
que o acordo entre Mercosul e UE, de fato, entre em vigor. Na prática o
acordo firmado em 2019 ainda terá que ser aprovado pelos parlamentos e
governos nacionais dos 31 países envolvidos, uma tramitação que pode
levar anos, sendo assim, as negociações ainda continuam.

Força-Tarefa Regime de Origem 
Mercosul  

P&D Brasil, representada por sua presidente, Rosilda Prates, e pela RIG,
Ketty Lins, participou de reunião da Força-Tarefa para Revisão do Regime
de Origem do Mercosul com entidades setoriais. A agenda convocada
pela Coalizão Empresarial Brasileira (CEB/CNI) teve por objetivo
identificar as demandas das associações setoriais junto ao Mercosul
quanto a Revisão do Regime de Origem, tendo como base o acordo
Mercosul-UE.

Na sequência, a entidade também participou da Mesa-Redonda com a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, para
apresentação pela CNI dos temas mais relevantes no aprimoramento da
agenda econômica e comercial do Mercosul e o nível de importância nas
prioridades do regime de origem.

Comissão Mista para Reforma 
Tributária

Em setembro, a comissão mista da reforma tributária se reuniu seis vezes
para realização de audiências públicas com a participação de
Confederações de setores da economia nacional, da Frente Nacional de
Prefeitos, da OAB, FGV, Unicamp, Ipea, do Fisco e Área Socioambiental, de
representantes dos segmentos “Educação” e “Economia Digital”.

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), afirmou
que os líderes partidários ainda não chegaram a um acordo sobre o texto
da reforma tributária. Segundo ele, os parlamentares estão buscando um
“texto possível” com o governo e a equipe econômica.

A P&D Brasil 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.

15/09

Brasília/DF – CNI/CEB

Reunião CEB/CNI e Entidades -
Força-Tarefa para Revisão do 
Regime de Origem do Mercosul

09/09

Brasília/DF – Anatel

Reunião Comissão Especial de 
Hardware (CNCP)

08/09

Brasília/DF – MCTI

Reunião Câmara Temática 
Telecom P&D Brasil com 
MCTI/SEMPI

08/09

Brasília/DF – TELEBRASIL

Painel TELEBRASIL 2020

03/09

Brasília/DF – ABDI

Lançamento do Programa Agro 
4.0

04/09

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Estratégica Presidência e 
Vice-Presidentes P&D Brasil

03/09

Brasília/DF – Anatel

Reunião Superintendência de 
Planejamento e Regulamentação 
– Câmara Temática 
Semicondutores P&D Brasil

02/09

Brasília/DF – Senado Federal

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

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

29/09/2020
MCTI comemora o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações com muitas atividades
Mês de outubro concentrará uma programação de popularização da ciência, promovendo convergência de esforços para uma ação articulada em nível
nacional

29/09/2020
BNDES lança nova linha de crédito para serviços tecnológicos
A medida faz parte do pacote de projetos da Câmara Brasileira da Indústria 4.0 e vai beneficiar empresas, produtores rurais e setor público

15/09/2020
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CANPAT
Iniciativa da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia

10/09/2020
Competitividade: Brasil fica em último lugar em relação aos BRICS
No ranking geral, de 18 países, a China está em 4º lugar, a Rússia, em 9º, a África do Sul, em 10º, a Índia em 14º e Brasil em 17º. Apesar disso, Brasil se
destaca em Trabalho e Tecnologia e Inovação

09/09/2020
MCTI vai criar quatro Centros de Inteligência Artificial
O MCTI está em fase final da análise das propostas para a criação dos quatro centros, disse o ministro interino, Júlio Semeghini.

08/09/2020
Brasil não pode perder bonde da história com 5G, diz Hamilton Mourão
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta terça, 8/9, que o governo trabalha na elaboração do edital do leilão do 5G com olhar na
segurança, mas sem esquecer eficiência e economicidade.

03/09/2020
Ministério lança plataforma para laboratórios e equipamentos científicos brasileiros
Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (PNIPE) vai mapear e reunir informações para facilitar acesso e compartilhamento entre pesquisadores e
empresas

01/09/2020
Com investimentos dos três Poderes, governo lança programa Norte Conectado
Iniciativa pretende reforçar infraestrutura de banda larga de alta capacidade no leito dos rios amazônicos

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

01 a 03/09

Brasília/DF – Ministério da 
Economia

Oficina Mercados para Produtos e 
Serviços Inovadores – Estratégia 
Nacional de Inovação

09 e 10/09

Brasília/DF – Connected

Evento Connected Smart Cities
2020 

03/09

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Câmara Temática 
Telecom P&D Brasil

Comissão Especial de Hardware 
(CNCP)

A Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, participou de reunião da
Comissão Especial de Combate à Pirataria de Hardware, grupo de trabalho
vinculado ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos
contra a Propriedade Intelectual (CNCP) do Ministério da Justiça.

A agenda, coordenada pela Anatel, teve como pauta principal a revisão do
Plano de Ação da Comissão de Hardware, definindo seus objetivos
prioritários, que inclui ações educativas a crianças e jovens, ações de
fiscalização e maior interlocução com os demais órgãos da Administração
Pública que compõem o ecossistema de combate à pirataria no país.

BRASÍLIA

BRASÍLIA

BRASÍLIA

Painel TELEBRASIL 2020

A Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, e o Presidente do Conselho
Deliberativo da P&D Brasil, Marcelo Andrade participaram do Painel
TELEBRASIL 2020. Com o tema principal A Conexão do Brasil com o Futuro,
a edição 2020 explorou assuntos como a importância da conectividade e a
transformação gerada por ela em diversos segmentos da economia, o setor
de Telecom após a pandemia e os reflexos que o 5G trará na sociedade
brasileira

Além de reunir os CEOs das operadoras e indústrias de Telecom, o Painel
Telebrasil 2020 contou com a participação de representantes de empresas
fortemente impactadas pela transformação digital e conectividade, nas
verticais financeira, agro, e-commerce, logística, saúde, varejo, indústria
4.0, automação etc.

BRASÍLIA

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

MEI - Mobilização Empresarial 
pela Inovação

A Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, membro do Comitê de Líderes da
MEI – Mobilização Empresarial pela Inovação, participou de reunião do
grupo que teve como pauta debates sobre as diretrizes para a Estratégia
Nacional de Inovação 2020-2030; Investimentos públicos para Ciência,
Tecnologia e Inovação; Projeto de Lei 135/2020 do Senador Izalci Lucas que
dispõe sobre o descontingenciamento do FNDCT, além das contribuições da
MEI à Estratégia Nacional de Inovação.

BRASÍLIA

SAIBA +

15/09

Brasília/DF – RNP

Reunião RNP - Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa

16/09

Brasília/DF – ENAP/Anatel

Comissão Especial Hardware 
(CNCP)

Os Impactos do Contrabando de 
Equipamentos no Brasil

P&D Brasil publicou matéria no site Convergência Digital, destacando que os
equipamentos eletrônicos estão entre os principais itens de contrabando no
Brasil. O mercado de tecnologia calcula prejuízos bilionários para as empresas
que desenvolvem e fabricam itens essenciais para a oferta de serviços,
principalmente para acesso e transporte de dados.

A Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, ressaltou que “o país perde
anualmente bilhões, como forma de evasão fiscal, perda de empregos na
indústria e no comércio, e principalmente coloca em risco a vida da população,
uma vez que produtos eletrônicos não testados e certificados, deixam de
proteger os consumidores, afetam a qualidade dos serviços, não tem garantia
do fornecedor, além de impactar negativamente a competitividade do
ambiente produtivo”.

BRASÍLIA

BRASÍLIA

Os membros da Câmara Temática Telecom da P&D Brasil reuniram-se, por
videoconferência, para concluírem proposta, já formalizada ao governo, para
fixação de Processo Produtivo Básico (PPB) específico para os equipamentos de
Telecom Roteadores e Switches Ethernet.

Participaram da agenda representantes das empresas associadas Datacom,
Furukawa, Intelbras, Landis+Gyr, Padtec e Prysmian.

BRASÍLIA

Conselho Empresarial Brasil-Chile 
(Cebrachile)

A P&D Brasil foi convidada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) a
compor o Conselho Empresarial Brasil-Chile (Cebrachile), que será o quinto
conselho empresarial bilateral secretariado pela CNI, composto por empresas
e entidades empresariais brasileiras e chilenas. A P&D Brasil será
representada por sua Presidente, Rosilda Prates, e pelo Vice-Presidente José
Carlos Alcântara Junior.

O conselho é um mecanismo de diálogo empresarial, criado com o objetivo de
endereçar as pautas prioritárias do setor privado brasileiro e chileno aos
governos dos dois países, melhorando o ambiente de negócios e
impulsionando as relações comerciais e de investimentos entre essas nações.

BRASÍLIA

Estratégia Nacional de Inovação

A convite do Ministério da Economia e Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), a P&D Brasil representada por sua Presidente, Rosilda
Prates, e pela RIG Ketty Lins, participou do Ciclo de Oficinas Temáticas para
elaboração da Política Nacional de Inovação, parte de um esforço do Estado
para inserir o país no sistema internacional altamente competitivo e
globalizado.

A P&D Brasil participou da Oficina Mercados para Produtos e Serviços
Inovadores, fórum de discussão para o desenvolvimento das iniciativas
estratégicas e metas para a construção da Política Nacional de Inovação.

SAIBA +

BRASÍLIA

18/09

Brasília/DF – Ministério da 
Economia

Reunião Subsecretaria de 
Inovação 

17/09

Brasília/DF – Senado Federal

Audiência Pública da Comissão 
Mista de Reforma Tributária com 
a Frente Nacional de Prefeitos

18/09

Brasília/DF – Senado Federal

Audiência Pública da Comissão 
Mista de Reforma Tributária com 
OAB, FGV, Unicamp, Ipea

Os integrantes da Câmara Temática Fibras e Cabos da P&D Brasil
reuniram-se, por videoconferência, para debaterem em torno das
últimas medidas publicadas pelo governo, quanto a políticas de comércio
exterior que impactam diretamente os negócios das empresas.

Participaram da agenda representantes das empresas associadas
Cablena, Furukawa, MPT Cable e Prysmian.

BRASÍLIA

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

Câmara Temática Telecom 
P&D Brasil

Câmara Temática Fibras e Cabos 
P&D Brasil

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +

23/09

Brasília/DF – CNI

Lançamento do Conselho 
Empresarial Brasil-Chile 
(Cebrachile)

22/09

Brasília/DF – CNI/CEB

Briefing Acordo Mercosul e União 
Europeia 

22/09

Brasília/DF – CNI/CEB

Reunião CEB/CNI e Entidades -
Mesa-redonda com SECEX/ME

23/09

Brasília/DF – FINEP

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

24/09

Brasília/DF – CNI

Reforma Tributária em Debate - A 
Reforma na visão dos Municípios

24/09

Brasília/DF – MCTI

Reunião MCTI - Regulamentação 
Lei de Informática

24/09

Brasília/DF – Senado Federal

Audiência Pública da Comissão 
Mista da Reforma Tributária com 
representantes do Fisco e Área 
Socioambiental

Lei de Informática

A P&D Brasil promoveu agenda entre os Vice-presidentes e Diretoria da
entidade com representantes da Secretaria de Empreendedorismo e
Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), para
tratar do movimento que vem sendo debatido para atualização do
Decreto 10.356/2020, que regulamenta a Lei de Informática.

Na reunião discutiu-se também questões atreladas ao prazo para as
empresas da Lei de Informática enviarem o Relatório Demonstrativo
Anual (RDA) referente à prestação de contas das atividades de P&D do
ano-base 2019; ao crédito financeiro e quanto ao retorno do MCTI sobre
as contestações do RDA dos últimos anos.

BRASÍLIA

SAIBA +

SAIBA +

Brasília/DF – Senado Federal

Audiência Pública da Comissão 
Mista da Reforma Tributária com 
representantes da Educação e 
Economia Digital

25/09

Convênio Aquisição Inovadora 
Telecom

Rosilda Prates, Presidente da P&D Brasil e Coordenadora da Câmara
Temática Financiamentos, protagonizou a criação de Convênio entre BRDE,
SICOOB, ABRINT e P&D BRASIL, para operacionalização do Programa FINEP
Aquisição Inovadora Telecom, que tem o objetivo de financiar ao mercado
produtos de telecomunicações com tecnologia nacional.

Poderão usufruir do Convênio empresas associadas P&D Brasil,
fornecedoras de produtos de telecomunicações com reconhecimento de
bem desenvolvido no país pela Portaria 950/MCTI (NCM 8517 e 8544.70) e
do outro lado os provedores de internet associados da Abrint. Na fase inicial
do Convênio participarão empresas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

BRASÍLIA

SAIBA +

SAIBA +

SAIBA +
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