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ASSOCIE-SE 
A P&D BRASIL!

Publicações Empresas 
Associadas P&D Brasil

Confira as Principais Notícias das Associadas P&D Brasil

associadas

Acompanhe os projetos pautados no Senado Federal e Câmara 
dos Deputados, sobre temas de interesse para o ambiente de 

desenvolvimento tecnológico nacional e inovação.

PL 1139/2022
PL 4944/2020

PL 21/2020
MP 1136/2022

ATUAÇÃO 
P&D BRASIL 

AMBIENTE EXTERNO

• MCTI / CCT - Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia

• MCTI / CATI - Comitê da Área de Tecnologia da Informação 

• MCTI / IoT– Câmara Internet das Coisas

• MCTI / TORRE – Comitê de Especialistas Torre MCTI

• MCTI / CCNANOMAT - Comitê Consultivo de Nanotecnologia e 

Novos Materiais 

• MCTI/EMBRAPII - Conselho Consultivo da Rede de Tecnologias 

e Inovação Digital 

• MJ / CNCP – Conselho Nacional de Combate à Pirataria e 

Delitos contra a Propriedade Intelectual 

• MCTI/ME – Câmara Brasileira da Indústria 4.0

• MCTI/ MAPA - Câmara do AGRO 4.0

• MCTI/MCOM/MDR - Câmara das Cidades 4.0

• MCTI/MTUR – Câmara do Turismo 4.0

• CNI / COPIN - Conselho de Política Industrial e 

Desenvolvimento Tecnológico 

• CNI / MEI - Mobilização Empresarial pela Inovação 

• CNI / CEB- Coalizão Empresarial Brasileira 

• CNI / CEBRACHILE - Conselho Empresarial Brasil Chile

AMBIENTE INTERNO 

• Câmara Temática Política Industrial e Tributária

• Câmara Temática Financiamento

• Câmara Temática Compras Públicas

• Câmara Temática Internacionalização

• Câmara Temática Cidades Inteligentes

• Câmara Temática Agronegócio

• Câmara Temática ESG

• Câmara Temática Novas Tecnologias

• Câmara Temática Energia

• Câmara Temática Semicondutores

• Câmara Temática Fibras e Cabos

• Câmara Temática Telecom

YOFC atinge receita 

semestral recorde

P&D Brasil e MCTI assinam Protocolo de 
Intenções

A P&D Brasil realizou Cerimônia de Assinatura do Protocolo de
Intenções (MOU), celebrado com o Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações (MCTI), com a presença do Ministro de Estado do MCTI,
Sr. Paulo Alvim, na sede da associada DATACOM, em Eldorado do Sul
(RS).

O MOU tem o propósito de incentivar o desenvolvimento tecnológico
nacional, o aumento da competitividade internacional e a inovação
no país, por meio do fortalecimento do ambiente das empresas de
base tecnológica nacional. Um importante marco para a P&D Brasil,
por ser a primeira entidade a ter um instrumento desse modelo
firmado com o MCTI.

SAIBA +

Câmara Temática Política Industrial e 
Tributária P&D Brasil

Os integrantes da Câmara Temática Política Industrial e Tributária da
P&D Brasil, reuniram-se virtualmente para debates em torno da
metodologia utilizada pelas empresas para a contabilização do
crédito financeiro da Lei de Informática. As empresas associadas
puderam discutir e avaliar os possíveis impactos gerados a partir da
forma em que é realizado o registro das informações contábeis, com
a publicação da Lei 13.969/2019, que trouxe a reformulação da
política industrial para o setor.

Participaram da agenda representantes das empresas associadas
ALIGERA, CONTROL ID, DATACOM, DIGITRO, ENGETRON, FIT,
FURUKAWA, HT MICRON, IMS, LANDIS+GYR, NHS, NOUVENN,
PADTEC, POSITIVO, PRYSMIAN e TRÓPICO.

Virtual

SAIBA +

Câmara Temática Fibras e Cabos 
P&D Brasil

Os membros da Câmara Temática de Fibras e Cabos da P&D Brasil se
reuniram, por videoconferência, para discutir sobre medidas de
controle de mercado para fibras e cabos ópticos em âmbito nacional,
bem como seus impactos nas indústrias. Também foram discutidas
propostas para o plano de ação da Câmara Temática para o ano 2022.

Participaram da agenda representantes das empresas associadas:
CABLENA, FIBERSUL, FIBRACEM, FURUKAWA, MPT CABLE, POSITIVO e
PRYSMIAN.

SAIBA +

GT FIP P&D Brasil

O Grupo de Trabalho FIP, instituído no âmbito da Câmara Temática
Política Industrial e Tributária da P&D Brasil, se reuniu
presencialmente na sede do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), com o Diretor do Departamento de Ciência,
Tecnologia e Inovação Digital (DECTI), da Secretaria de
Empreendedorismo e Inovação (SEMPI), Henrique Miguel, para
debates em torno das oportunidades geradas a partir do Fundo de
Investimento em Participações (FIP), para empresas beneficiárias da
Lei de Informática. Pelo MCTI, também participaram da agenda o
Coordenador-Geral de Tecnologias Digitais, Guilherme Corrêa, e o
Coordenador-Geral de Inovação Digital, Hamilton Mendes.

O GT da P&D Brasil tem o papel de provocar o debate entre as
associadas da P&D Brasil e interlocutores governo, a fim de viabilizar
maiores investimentos nessa modalidade de Fundo e impulsionar
empresas de base tecnológica nacional.

Brasília

SAIBA +

A Comissão de Estabilizadores, instituída no âmbito da Câmara
Temática Energia da P&D Brasil, se reuniu virtualmente com a
associada aliada da entidade, Laboratório LABELO – PUCRS, para
debates acerca da avaliação de conformidade dos equipamentos
desse segmento que são comercializados no país.

Em pauta, foi apresentado os desdobramentos dos ensaios realizados
pelo LABELO, no que envolve os estabilizadores de tensão, utilizados
tanto para uso em eletrodomésticos quanto em eletroeletrônicos,
visando a comercialização de produtos com qualidade comprovada,
que garantam o bem-estar dos consumidores brasileiros.

Comissão Estabilizadores P&D Brasil

SAIBA +

Virtual

CNCP – Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria

A P&D Brasil, entidade colaboradora do CNCP – Conselho Nacional de
Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, fórum
vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da
Justiça (MJ), acompanhou virtualmente a 4ª Reunião Ordinária de
2022 do colegiado.

Em pauta, foi apresentado o projeto de aproveitamento de peças
apreendidas, da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho
– DIREP; o projeto “Cidade Livre de Pirataria”; e os novos integrantes
do Painel de Colaboradores do CNCP. Também foi realizada
apresentação das Comissões Especiais, com destaque para a
Comissão de Hardware coordenada pela ANATEL, na qual a P&D
Brasil faz parte, que destacou o panorama geral sobre as ações que o
grupo realizou, dentro dos temas definidos como estratégicos.

Virtual

SAIBA +

A Câmara Temática Semicondutores da P&D Brasil, representa a
entidade nas agendas do Grupo de Trabalho Semicondutores, no
âmbito da Rede Made in Brasil Integrado (MiBI), instituído pela
Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério
da Economia.

O GT tem discutido propostas para o aperfeiçoamento do PADIS, por
meio de uma Medida Provisória que institui a Política Nacional de
Semicondutores, elevando a competitividade das cadeias produtivas
do setor automotivo, permitindo-lhes maiores oportunidades nos
mercados local e global.

MiBI - GT Semicondutores

SAIBA +

Virtual

Comitê de Líderes da MEI 

A P&D Brasil, participou da reunião virtual do Comitê de Líderes da
MEI – Mobilização Empresarial pela Inovação, sob a coordenação da
Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em pauta, foi apresentado um panorama sobre o processo de
inovação no contexto mundial, a importância de políticas voltadas
para a sustentabilidade na indústria e a infraestrutura para P&D nos
ICTS do SENAI. Além disso, a agenda contou com o pronunciamento
do Secretário-Executivo do MCTI, sobre os projetos que o MCTI tem
realizado no ano de 2022 e sobre a Medida Provisória 1136/2022,
que dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – FNDCT.

Virtual

SAIBA +

Lançamento do Índice Global 
de Inovação 2022

Brasília

A P&D Brasil acompanhou o lançamento do Índice Global de Inovação
(IGI) 2022 – Índice de medição global que mensura o nível de
inovação em cada país, realizado pela Organização Mundial da
Propriedade Intelectual, em parceria com o Instituto Portulans e
apoio de parceiros internacionais.

Em 2022, o Brasil avançou três posições em comparação com 2021, e
alcançou a 54ª posição no ranking do IGI. Já em relação aos países da
América Latina e Caribe, o Brasil é o segundo colocado no IGI,
representando um avanço se comparado ao ano de 2021, em que
ocupava a quarta posição dentre os países da América Latina e
Caribe.

SAIBA +

5G Weekend - Conecte-se com o Futuro!

A P&D Brasil, representada pela Presidente Executiva, Rosilda Prates
e a RIG Ketty Lins, foi convidada a acompanhar a abertura do evento
“5G Weekend – Conecte-se com o Futuro!”, que contou com a
presença do Presidente da Anatel, e representantes do Governo do
Distrito Federal.

O evento contou com palestras dos principais especialistas sobre a
tecnologia 5G, com a participação de startups e empresas que já
estão criando soluções para a nova era, além de Hackathon, que
tiveram a oportunidade de solucionar gargalos usando equipamentos
baseados no 5G. O evento aproximou especialistas, empresas e
pessoas dentro do universo da nova tecnologia.

Brasília

SAIBA +

A P&D Brasil apoia institucionalmente a FUTURECOM 2022, que
ocorre de 18 a 20 de outubro em São Paulo. O maior evento de
tecnologia, transformação digital e telecomunicações da América
Latina!

Evento ideal para trocar experiências, atualizar-se sobre o setor,
participar de congressos, assistir a debates e demonstrações sobre os
impactos da tecnologia em diversos segmentos da economia,
aumentar sua rede de relacionamentos e realizar muitos negócios!

Futurecom 2022

SAIBA +

São Paulo

Rio Grande do Sul

Virtual
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