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P&D Brasil deseja a todos muita 
SAÚDE e um Próspero 2021!!!

Em 2020 os desafios incomparáveis que nos foram colocados, trouxeram
ainda mais a certeza de que investimentos em P&D e a competência de
desenvolver tecnologias é o que nos leva a superar barreiras.

Sigamos unidos e pensando sempre o melhor para a sociedade e para o
nosso país!

Um 2021 com muita SAÚDE e prosperidade a todos!

BRASÍLIA

SAIBA +

3ª Reunião Ordinária 2020 
Conselho P&D Brasil

Os membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria da P&D Brasil
reuniram-se virtualmente, devido à pandemia da Covid-19, para a 3ª
Reunião Ordinária de 2020 de Conselho da associação. Em pauta foram
apresentados a gestão financeira da entidade, o resultado da pesquisa
perfil dos associados, um balanço das agendas estratégicas realizadas ao
longo do ano e a agenda propositiva da Associação para o ano de 2021.

A reunião foi coordenada pelo Presidente do Conselho Deliberativo,
Marcelo Andrade, e pela Presidente Executiva da P&D Brasil, Rosilda Prates.

BRASÍLIA

SAIBA +

Câmara Temática Financiamentos 
P&D Brasil

A P&D Brasil reuniu os integrantes da Câmara Temática Financiamentos,
para tratar das últimas atualizações sobre o Convênio firmado entre a
P&D BRASIL, ABRINT, BRDE e SICOOB para operacionalização do
Programa Finep Aquisição Inovadora Telecom.

O convênio é exclusivo para fornecedores associados da P&D Brasil e
clientes provedores de internet associados ABRINT, com o propósito de
promover o desenvolvimento tecnológico, pela aquisição de produtos
com reconhecimento de tecnologia nacional nos termos da Portaria MCTI
950/2006, NCMs 8517 e 8544.70.

BRASÍLIA

Câmara Temática Agronegócio           
P&D Brasil

As integrantes da Câmara Temática Agronegócio da P&D Brasil, sob a
coordenação da Conselheira Débora Presotto, reuniram-se por
videoconferência para construção do plano de trabalho da Câmara.

Dentre os assuntos em pauta foram priorizados a construção de uma
topologia e mapeamento com as soluções e tecnologias das empresas da
P&D Brasil voltadas para o Agro. Também foram definidas as representantes
da Câmara Temática que atuarão nos grupos de trabalho da Câmara do AGRO
4.0 sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e
Ministério da Agricultura.

Participaram da agenda representantes das empresas associadas: DATACOM,
FURUKAWA, IMS, KHOMP, LANDIS+GYR, NLT, PADTEC e WEG.

BRASÍLIA

SAIBA +

A P&D Brasil representada por sua Presidente Executiva, Rosilda Prates, e
mais onze importantes entidades da indústria nacional se uniram para
debater os rumos e direções para a maior Rede de Inovação de Inteligência
Artificial do País.

Na primeira reunião do Conselho Consultivo da Rede EMBRAPII/MCTI de
Inovação em Inteligência Artificial, as instituições empresariais se reuniram
para definir a estratégia e diretrizes de atuação do ecossistema de
inovação. Há recursos de cerca de R$ 70 milhões disponíveis para o setor
empresarial inovar com tecnologias disruptivas.

BRASÍLIA

SAIBA +

A Presidente Executiva da P&D Brasil, Rosilda Prates, e a Relações
Institucionais e Governamentais, Ketty Lins, reuniram-se com o Chefe do
Departamento de Indústrias de TIC do BNDES, Ricardo Rivera, e com o
Gerente da Área de Telecom, TI e Economia Criativa, Carlos Azen, para
debates quanto as ações de fortalecimento para o ambiente de
desenvolvimento tecnológico no País.

Em pauta também foram discutidos sobre a importância do FUST e
FUNTTEL como instrumentos de alicerce para a competitividade da
indústria nacional e as perspectivas de financiamentos para 2021, como
estratégias de negócios à cadeia produtiva das empresas. O BNDES é um
grande parceiro das empresas associadas da P&D Brasil!

BRASÍLIA

SAIBA +

BNDES - Departamento de TICs

A P&D Brasil, representada por sua Presidente Executiva Rosilda Prates,
participou da 6ª reunião ordinária de 2020 do Conselho Nacional de
Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual – CNCP,
fórum vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da
Justiça e Segurança Pública.

A reunião teve como pauta a assinatura de MoU entre o CNCP e USPTO;
a apresentação da segunda fase da Operação 404, sob a coordenação
do Ministério da Justiça; a divulgação dos Destaques do Ano; a
apresentação do Estudo sobre a Proteção à Propriedade Intelectual
para diagnóstico do cenário brasileiro, em parceria com o PNUD; e o
Estudo realizado pelo Grupo Interministerial de Propriedade intelectual
(GIPI) sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual.

BRASÍLIA

SAIBA +

CNCP - Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria e Delitos 

contra a Propriedade Intelectual

Câmara Brasileira da Indústria 4.0

A Presidente Executiva da P&D Brasil, Rosilda Prates, representou a
entidade na última reunião de 2020 da Câmara Brasileira da Indústria 4.0,
coordenada conjuntamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI) e Ministério da Economia (ME).

O encontro virtual da Câmara da Indústria 4.0 discutiu a revisão do Plano
de Ação 2019-2022 e a apresentação do panorama geral dos resultados de
suas iniciativas em 2020. Dentre as iniciativas do Plano de Ação realizadas
ao longo de 2020, foram destacadas: as linhas de fomento a tecnologias
para a Indústria 4.0 e o resultado do edital tecnologias 4.0 (MCTI/FINEP);
as notas técnicas produzidas no âmbito dos GTs; as ações de inteligência
artificial do MCTI; e as redes privadas do 5G e o papel da Câmara no
debate sobre esse tema.

BRASÍLIA

SAIBA +

Câmara Cidades 4.0

A P&D Brasil participou da reunião da Câmara Cidades 4.0, coordenada
conjuntamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI), Ministério das Comunicações (MCom) e Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR).

Durante a agenda foi apresentada a Carta Brasileira para Cidades
Inteligentes, lançada no último dia 08/12, de iniciativa da Secretaria
Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR
em parceria com o MCTI e MCom. A finalidade central da Carta é apoiar a
promoção de padrões de desenvolvimento urbano sustentável, para
viabilização de cidades brasileiras melhores para os cidadãos.

Na reunião também foram apresentadas as ações realizadas pelo grupo
até o momento e a agenda de trabalho para 2021.

BRASÍLIA

SAIBA +

Diálogos da MEI

A Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, e a Relações Institucionais e
Governamentais, Ketty Lins, participaram de reunião virtual do Comitê de
Líderes da MEI – Mobilização Empresarial pela Inovação.

Em pauta foi apresentado o balanço das ações da MEI no ano de 2020 e
suas contribuições à política de inovação, ao fortalecimento da inovação
empresarial e da indústria brasileira;e as perspectivas para o ano de 2021.

Também foram apresentados os estudos promovidos pela MEI em parceria
com a CNI/SOSA para Inovação Aberta.

BRASÍLIA

SAIBA +

03/12
Brasília/DF – Ministério da 
Justiça

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

03/12
Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Associados Aliados ICTs

03/12
Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Câmara Temática 
Financiamentos P&D Brasil 

04/12
Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Câmara Temática 
Agronegócios P&D Brasil

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

08/12/2020
Carta Brasileira para Cidades Inteligentes busca promover a modernização dos municípios brasileiros
Documento traz uma série de objetivos visando a transformação digital sustentável do País

10/12/2020
Senado aprova nova Lei de Licitações
Em sessão remota nesta quinta-feira (10), o Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei (PL) 4.253/2020, que cria um novo marco legal para substituir a
Lei das Licitações (Lei 8.666/1993), a Lei do Pregão (Lei 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações (RDC - Lei 12.462/11), além de agregar
temas relacionados.

11/12/2020
Cerimônia marca 50 anos do INPI e lançamento da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual
Com 210 ações propostas, a Estratégia visa alcançar um sistema efetivo que incentive a criatividade e a inovação no país

11/12/2020
Internet das Coisas: BNDES e SENAI fazem chamada pública para projetos de eficiência industrial
Chamada é um desdobramento de outra do Edital SENAI de Inovação 2018

14/12/2020
Secretaria Nacional do Consumidor assina memorando com agência dos EUA para combate à pirataria
Acordo foi firmado na 6ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra Propriedade Intelectual

17/12/2020
Sancionada lei de incentivo à Internet das Coisas
A Presidência da República sancionou a Lei 14.108, que dá incentivos à chamada internet das coisas, tecnologia que permite a conexão de itens usados no
dia a dia (como eletrodomésticos) à rede mundial de computadores.

18/12/2020
Câmara dos Deputados aprova projeto que libera recursos do FNDCT
Para ministro Marcos Pontes, Projeto de Lei que proíbe contingenciamento do fundo é um marco para a ciência, tecnologia e inovações do país

21/12/2020
Economia lança ferramenta com informações sobre acordos comerciais
Sociedade civil e setor privado terão melhor acessibilidade às informações sobre o andamento dos acordos, mercados disponíveis e compromissos
realizados

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

SAIBA +

P&D BRASIL compõe o Conselho 
Consultivo da Rede EMBRAPII e 

MCTI de Inovação em IA

MCom
MDR

O CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações,
ingressou na P&D Brasil, passando a fazer parte do quadro de associadas
da entidade.

O CPQD é uma organização 100% nacional, atuando em toda a jornada de
inovação, com tecnologia de ponta e soluções inteligentes. Líderes em
inovação com foco em tecnologia da informação e comunicação.

Sejam muito bem-vindos à P&D Brasil!

BRASÍLIA

SAIBA +

CPQD é a nova associada titular 
da P&D Brasil

A P&D Brasil finaliza o ano de 2020 com a publicação de 40 edições do
informativo com o compilado das principais medidas editadas pelo Governo
que visassem minimizar os impactos da crise da pandemia do Covid-19 no
Brasil, para facilitar o monitoramento das empresas associadas quanto as
medidas implementadas.

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

BRASÍLIA

Boletim Covid-19
40 publicações P&D Brasil

SAIBA +

09/12
Brasília/DF – CNI/CEB

Webinar O Brasil e os Acordos 
Internacionais de Investimentos

08/12
Brasília/DF – MCTI/ME

Reunião da Câmara Brasileira da 
Indústria 4.0

07/12
Brasília/DF – BNDES

Reunião BNDES - Departamento 
de TICs

10/12
Brasília/DF – CNI/MEI

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

16/12
Brasília/DF – MCTI/MCOM

3ª Reunião Ordinária da Câmara 
Cidades 4.0

15/12
Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião de Conselho P&D Brasil

11/12
Brasília/DF – MCTI/EMBRAPII

1ª reunião do Conselho Consultivo 
da Rede MCTI-EMBRAPII em 
Inteligência Artificial

MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA
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