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P&D Brasil em agenda com o 
Secretário de Empreendedorismo 

e Inovação do MCTI

Conselheiros da P&D Brasil reuniram-se com o Secretário de
Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações, Paulo Alvim, e o Diretor do Departamento de Ciência,
Tecnologia e Inovação Digital, José Gontijo e equipe, para debates em
torno da habilitação de produtos na Lei de Informática.

A reunião foi coordenada pelo Presidente do Conselho Deliberativo,
Marcelo Andrade, e pelo Vice-Presidente, Antonio Carlos Porto.
Participaram da agenda representantes das empresas associadas:
CLAMPER, CONTROL ID, DATACOM, ENGETRON, FURUKAWA, HT MICRON,
IMS, INTELBRAS, LANDIS+GYR, MPT, NHS, PRYSMIAN e WEG.

BRASÍLIA

SAIBA +

P&D Brasil participa da reunião do 
Grupo Inciativa pela Inovação

P&D Brasil à convite da coordenação do Grupo Iniciativa pela Inovação,
participou de agenda para discussões em torno das limitações da Política
Nacional de Inovação, instituída pelo recente Decreto 10.534 publicado em
29/10/2020.

O propósito da agenda é de construir manifesto conjunto das entidades do
setor de inovação, trazendo propostas alternativas de aperfeiçoamento da
política nacional de inovação.

BRASÍLIA

SAIBA +

Câmara Indústria 4.0 – GT 
Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação 

A Relações Institucionais e Governamentais, Ketty Lins, representou a
P&D Brasil na 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).

Em pauta foi apresentado o Relatório de Demonstradores da Indústria
4.0, desenvolvido pela equipe da UFRGS e Embrapii e discussões em
torno da Nota Técnica Novas Tecnologias, desenvolvida pelo Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).

BRASÍLIA

Câmara AGRO 4.0 – GT 1 
Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação

A Presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates, e a Relações Institucionais e
Governamentais, Ketty Lins, representaram a entidade na reunião do Grupo
de Trabalho Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação da Câmara do AGRO
4.0, coordenada conjuntamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA).

O propósito da reunião foi de definir as 3 ações prioritárias para a temática do
grupo, além da iniciativa de consolidação de mapeamentos de ambientes de
inovação nas cinco regiões do país e a definição de critérios para um ambiente
de inovação para o agronegócio. Também foi apresentada a necessidade de
mapear as soluções já existentes voltadas para o AGRO 4.0, inclusive das
indústrias, startups, institutos de pesquisas, e também iniciativas de
financiamentos para o ambiente do agro.

BRASÍLIA

SAIBA +

A P&D Brasil, representada pela Relações Institucionais e Governamentais,
Ketty Lins, participou da reunião do Grupo de Trabalho de
Desenvolvimento Profissional da Câmara do AGRO 4.0, coordenada
conjuntamente pelo MCTI e MAPA.

O encontro debateu os desafios para dispor de recursos humanos
qualificados para atuarem no ambiente da Economia 4.0 e no
desenvolvimento de tecnologias relacionadas. Na agenda também foi
apresentada a necessidade de construir um mapeamento daquilo que já é
ofertado no país, em termos de formação acadêmica e cursos técnicos
voltados para o Agro.

BRASÍLIA

SAIBA +

Câmara AGRO 4.0 – GT 2 
Desenvolvimento Profissional 

A Relações Institucionais e Governamentais da P&D Brasil, Ketty Lins, e a
Conselheira Edelweis Ritt, representaram a entidade na reunião do Grupo
de Trabalho Cadeias Produtivas e Desenvolvimento de Fornecedores da
Câmara Brasileira do AGRO 4.0, sob a coordenação do MCTI e MAPA.

Na reunião foram discutidas as iniciativas que serão priorizadas no Plano
de Ação do Grupo, com a identificação do perfil do pequeno e médio
produtor, além dos gargalos e os desafios desse público; foco nas
tecnologias sustentáveis, sendo transversal a todas as cadeias produtivas e
a integração dos elos da cadeia produtiva do agro.

BRASÍLIA

SAIBA +

Câmara AGRO 4.0 – GT 3 Cadeias 
Produtivas e Desenvolvimento de 
Fornecedores

A Relações Institucionais e Governamentais, Ketty Lins, representou a
entidade na reunião do Grupo de Trabalho Conectividade no Campo da
Câmara Brasileira do AGRO 4.0, coordenada conjuntamente pelo MCTI,
MCom e MAPA.

Na reunião foram definidas as ações que serão priorizadas no âmbito do
Grupo de Trabalho, (i) o detalhamento das alternativas tecnológicas
para a conectividade no campo; (ii) o mapeamento dos meios de
financiamento na área de conectividade (funding); (iii) e o
acompanhamento regulatório.

BRASÍLIA

SAIBA +

Câmara AGRO 4.0 – GT 4 
Conectividade no Campo

Coalizão Empresarial Brasileira

A P&D Brasil, representada por sua Presidente Executiva, Rosilda
Prates, e pela Relações Institucionais e Governamentais, Ketty Lins,
participou de videoconferência da CEB – Coalizão Empresarial
Brasileira, que teve como pauta debater o rito de negociações
comerciais com outros países, o balanço dos resultados de 2020 e as
prioridades para 2021 da agenda interna e externa do Mercosul

Em pauta também foram discutidas iniciativas de parceria econômica
regional abrangente (RCEP), a qual contempla 15 países da Ásia e da
Oceania, consolidando acordos de livre-comércio na região, além da
Transparência e Governança em Negociações de Acordos Comerciais e
recomendações para o aprimoramento da prática brasileira.

BRASÍLIA

SAIBA +

Associadas P&D Brasil são 
Destaque no Anuário Telecom 
2020

A P&D Brasil parabeniza as empresas associadas Datacom, Digistar,
Furukawa, Intelbras, Leucotron, Padtec, Prysmian e o Instituto de
Pesquisas Eldorado, citadas no Anuário Telecom 2020.

Há 30 anos ininterruptos, o Anuário Telecom traça o perfil do mercado
brasileiro de telecomunicações. O Anuário Telecom faz todos os anos a
análise do desempenho econômico-financeiro das empresas que atuam
no mercado brasileiro de telecomunicações.

Nossos parabéns às associadas premiadas!

BRASÍLIA

SAIBA +

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!
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10/11

Brasília/DF – MCTI/MAPA

Reunião Câmara Agro 4.0 
GT 3 - Cadeias Produtivas e 
Desenvolvimento de 
Fornecedores

06/11

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Conselho Superior e 
Vice-Presidentes P&D Brasil

05/11

Brasília/DF – ICI

Reunião com Instituto de Cidades 
Inteligentes de Curitiba 

05/11

Brasília/DF – MCTI/SEMPI

Reunião Diretor do 
Departamento de Ciência, 
Tecnologia e Inovação Digital 

05/11

Brasília/DF – MCTI/MAPA

Reunião Câmara Agro 4.0 
GT 2 - Desenvolvimento 
Profissional

05/11

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Câmara Temática 
Cidades Inteligentes P&D Brasil

04/11

Brasília/DF – CEB

Briefing sobre os contenciosos na 
OMC com Ministério da Relações 
Exteriores

04/11

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Finep/BRDE/Sicoob/P&D 
Brasil/Abrint

03/11

Brasília/DF – MCTI/MAPA

Reunião Câmara Agro 4.0 
GT 1 - Desenvolvimento, 
Tecnologia e Inovação

09/11

Brasília/DF – CEB

Briefing do Setor Privado sobre o 
Acordo BR-EUA - Protocolos de 
Facilitação de Comércio e Boas 
Práticas Regulatórias

04/11

Brasília/DF – CPQD

CPQD - Live Radar Conecte-se ao 
Novo | 2020 

10/11

Brasília/DF – MCTI/SEMPI

Reunião Diretor do 
Departamento de Ciência, 
Tecnologia e Inovação Digital 

11/11

Brasília/DF – FINEP

Reunião Finep/BRDE/Sicoob/P&D 
Brasil/Abrint

13/11

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Câmara Temática Agro 
4.0 P&D Brasil

SAIBA +

CLIQUE AQUI E CONFIRA!

04/11/2020
Derrubado o veto à prorrogação da desoneração da folha para 17 setores
Com acordo dos líderes partidários, o Senado confirmou a decisão dos deputados e, por 64 votos a 2, derrubou o veto presidencial 26/2020 que impedia a 
prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia até 2021.

06/11/2020
Economia publica norma para auxiliar secretaria a reduzir carga regulatória e custos dos negócios
IN define cinco critérios para avaliar a onerosidade como elemento que atrapalha as empresas e a geração de empregos

09/11/2020
Sexta edição da Semana de Inovação 2020 discute a inovação no setor público
A Semana de Inovação de 2020 acontece de forma online entre os dias 16 a 19 de novembro de 2020

12/11/2020
Anatel e ABDI firmam acordo para testar redes privadas de 5G
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) assinaram, nesta quinta-feira (12/11), um
Acordo de Cooperação Técnica para a realização de testes do uso empresarial de redes privadas de tecnologia 5G.

12/11/2020
Prorrogado o prazo para sugestões à Consulta Pública da Estratégia Nacional de Inovação
Pessoas físicas ou jurídicas podem dar suas contribuições até o dia 19 de novembro, por meio do formulário eletrônico disponível no portal

18/11/2020
Criação de Redes de tecnologia busca democratizar acessoà agricultura de precisão e fomentar indústria4.0
Planos de Ação desenvolvidos pelo MCTI visam ampliar acesso de pequenos e médios produtores rurais às novas tecnologias e desenvolver sistema de
produção industrial com automação, digitalização e reprocessamento de materiais

19/11/2020
Senado aprova isenções para incentivar Internet das Coisas; texto vai à sanção
O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (19) o PL 6.549/2019, projeto de lei que tem o objetivo de incentivar a chamada Internet das Coisas.

25/11/2020
Governo Federal repassa R$ 409 milhões para o desenvolvimento dastelecomunicações
Investimentos permitirão a ampliação do alcance e a melhoria dos sinais de telecomunicação

Acesse                 a lista completa de notícias da P&D BrasilAQUI!
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16/11

Brasília/DF – FINEP

Reunião Finep/BRDE/Sicoob/P&D 
Brasil/Abrint

17/11

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Finep/BRDE/Sicoob/P&D 
Brasil/Abrint

23/11

Brasília/DF – MCTI/MAPA

Reunião Câmara Agro 4.0 
Governo
GT 4 - Conectividade no Campo

17/11

Brasília/DF – MCTI/ME

Reunião Câmara Brasileira da 
Indústria 4.0  
GT 1 – Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação 

19/11

Brasília/DF – P&D Brasil

Reunião Associados Aliados ICTs

23/11

Brasília/DF – CEB

BREXIT - nova política comercial e 
impactos para o Brasil

25/11

Brasília/DF – CEB

Reunião Coalizão Empresarial 
Brasileira 

27/11

Brasília/DF – MCTI/SEMPI

Reunião Secretário de 
Empreendedorismo e Inovação 

27/11

Brasília/DF – GT Iniciativa pela 
Inovação

Reunião Política Nacional de 
Inovação

CPQD - Live Radar Conecte-se ao 
Novo | 2020                       

A Presidente Executiva da P&D Brasil, Rosilda Prates, participou da LIVE
CONNECT CPQD, no Painel: Como acelerar a inovação e a adoção de novas
tecnologias. A temática teve a mediação da Diretora de Marketing e Vendas do
CPQD, Sirlene Azeiro, que também teve como painelistas o Diretor do
Departamento de Ciência Tecnologia e Inovação Digital do MCTI, José Gontijo,
o Fundador do Simples Receita, Maurício Conti, e o CDO e Founder beOn da
Claro, Rodrigo Duclos.

Na Live foram debatidos os resultados do relatório Radar Conecte-se ao Novo
2020 do CPQD, colocando em pauta, as barreiras nas ações de novas
tecnologias, as principais oportunidades percebidas e ações estruturantes que
podem contribuir para acelerar a adoção de novas tecnologias.

BRASÍLIA

SAIBA +

Lançamento Câmara Temática 
Agronegócios P&D Brasil

A P&D Brasil lançou a Câmara Temática Agronegócios, formada por
executivas mulheres das empresas associadas, para que juntas possam
debater sobre o ambiente de negócios gerado pelo agronegócio no país e
serem protagonistas do tema em suas organizações.

Para presidir os trabalhos da Câmara Temática até março/2022 foi
escolhida a Conselheira da P&D Brasil, Débora Presotto (IMS) e como Vice-
Presidentes, Cristiane Biz (Furukawa) e Paula Reis (Wier).

Um dos desafios das integrantes da Câmara Temática é o
desenvolvimento de uma topologia e mapeamento de soluções das
empresas associadas voltadas para o segmento do Agro.

BRASÍLIA

SAIBA +

Câmara Temática Cidades 
Inteligentes P&D Brasil

Os membros da Câmara Temática Cidades Inteligentes da P&D Brasil,
reuniram-se para contribuições à Consulta Pública, lançada pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional, sobre os objetivos estratégicos e recomendações
que integram a Carta Brasileira sobre Cidades Inteligentes.

Discutiu-se também quanto a atualização do Projeto CIDHADE 2020 e a
implementação de um ambiente de demonstração para cidades inteligentes
com tecnologias desenvolvidas no país. Participaram da agenda
representantes das empresas associadas Digistar, Digicon/Perto, Furukawa,
HT Micron, Intelbras, Khomp, Landis+Gyr, Padtec, Parks e Prysmian.

BRASÍLIA

SAIBA +

A P&D Brasil assinou Convênio com Abrint, BRDE e Siccob, para
operacionalização do Programa Finep Aquisição Inovadora Telecom.

Nessa primeira fase do convênio participarão 3 empresas piloto de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. O convênio é exclusivo para fornecedores
associados da P&D Brasil e clientes provedores de internet associados
ABRINT. O objetivo da cooperação é promover o desenvolvimento
tecnológico, pela aquisição de produtos com reconhecimento de tecnologia
nacional nos termos da Portaria MCTI 950/2006.

BRASÍLIA

SAIBA +

Convênio Aquisição Inovadora 
Telecom

A P&D Brasil promoveu encontro com os Institutos de Pesquisas,
associados aliados da entidade, com o propósito de engajar os ICTs nas
pautas de promoção do desenvolvimento tecnológico nacional e a
internacionalização das soluções das associadas.

Os Institutos de Pesquisas aliados à P&D Brasil são instituições de
destaque no país, com competências reconhecidas no mercado para
implementação de novas tecnologias disruptivas voltadas a IoT, Indústria
4.0, 5G, Agro 4.0, Inteligência Artificial, Cidades Inteligentes, dentre
outros.

Participaram da agenda os representantes das Associadas Aliadas: Certi.
Embrapii, IBTI, ICTS, Inatel, Instituto Eldorado e Softsul.

BRASÍLIA

P&D Brasil reúne os Institutos de 
Pesquisas (Associados Aliados)

SAIBA +

MCom
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