
Em 03 de agosto de 2022, a P&D BRASIL conquistou o marco de 10
anos. Com o propósito de promover o desenvolvimento tecnológico
nacional e a internacionalização das empresas associada, a entidade
tem impulsionado o aprimoramento de políticas públicas, em prol da
soberania tecnológica nacional e realizado agendas voltadas à
sustentabilidade e protagonismo da entidade e, atratividade de
negócios para suas Associadas.

Ao longo desses 10 anos, a P&D Brasil tem conquistado cada vez mais
papel de destaque em Conselhos e Fóruns de alto nível do país.
Presença sempre marcante, é referência em debates propositivos
que impulsionam o ambiente de desenvolvimento tecnológico
nacional e inovação. Vida longa à P&D Brasil!

Conectando quem investe com visão de futuro!

AGOSTO

2022

EDIÇÃO 106

Evento em Comemoração aos 10 anos 
da P&D Brasil

A P&D Brasil promoveu evento em comemoração aos 10 anos da
entidade, reunindo em Brasília, os executivos das empresas
associadas, interlocutores do Governo, Agências Reguladoras,
Legislativo, Entidades do setor e convidados do mercado.

Destacamos a ilustre presença do Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, do Ministro das
Comunicações Substituto, Maximiliano Martinhão, do Conselheiro
da Anatel, Moisés Queiroz, e todos convidados super especiais
que prestigiaram essa importante celebração da P&D Brasil.

Brasília

SAIBA +

10 anos P&D Brasil

SAIBA +

Brasília

Conselho da P&D Brasil

Os membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria da P&D
Brasil reuniram-se presencialmente, em Brasília, para a 2ª Reunião
Ordinária de 2022 do colegiado, aberto à participação dos demais
associados, aproveitando a realização do evento de 10 anos da
entidade, no mesmo dia em Brasília.

Em pauta foi apresentado o projeto da plataforma P&D Brasil
“Vitrine de Produção e Tecnologia Nacional”, as iniciativas
priorizadas para 2022 do MOU assinado entre o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação e a P&D Brasil, a apresentação
institucional das novas associadas e um debate em torno de
cenários políticos, com o Professor Eduardo Galvão.

Brasília

SAIBA +

P&D Brasil promove agenda dos 
Associados com MCTI

P&D Brasil, promoveu agenda dos representantes das empresas
associadas no 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, para debates em torno das oportunidades geradas a
partir dos Programas e Projetos Prioritários de Interesse Nacional
(PPI), a partir dos investimentos oriundos da Lei de Informática.

A reunião teve como propósito debater sobre as oportunidades
dos PPI para as empresas de base tecnológica nacional, suas
temáticas em operação, a gestão e os resultados dos projetos, a
fim de impulsionar mais projetos.

Brasília

SAIBA +

Webinar P&D Brasil e BNDES 
Credenciamento FINAME

A Câmara Temática Financiamentos da P&D Brasil, promoveu
agenda com o BNDES para debates em torno da atualização
cadastral das empresas associadas e credenciamento de seus
produtos na plataforma FINAME-BNDES.

A agenda contou com a presença de representantes da Gerência
de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas do BNDES, que
orientaram as empresas associadas a realizarem seus
credenciamentos e atualizações cadastrais na plataforma FINAME,
principalmente para os bens de TIC abrangidos pela Lei 8.248/91
(Lei de Informática), que cumpram o Processo Produtivo Básico
(PPB) e que possuam o reconhecimento de bem desenvolvido no
país, por meio da Portaria 950/06 MCTI.

Virtual

SAIBA +
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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

• 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

Câmara Temática Novas Tecnologias 
P&D Brasil

Os integrantes da Câmara Temática Novas Tecnologias da P&D
Brasil, reuniram-se por videoconferência, para debates em torno
de pautas estratégicas para o fortalecimento do ambiente de
desenvolvimento tecnológico no país.

Na agenda, foi apresentado o Programa “Open RAN MCTI@Brasil”
e atualizações sobre os trabalhos da Comissão de Juristas do
Senado Federal do Marco Legal de Inteligência Artificial. O grupo
também definiu os temas prioritários a serem abordados nas
próximas agendas do ano.

Virtual

SAIBA +

Rede MCTI/EMBRAPII de Tecnologias e 
Inovação Digital

Os membros da Câmara Temática Novas Tecnologias da P&D
Brasil, reuniram-se com os coordenadores dos Comitês da Rede
MCTI/EMBRAPII de Tecnologias e Inovação Digital, para debates
em torno das áreas foco da Chamada Basic Funding Alliance para
Tecnologias Digitais, a ser lançada em agosto na reunião da
Mobilização Empresarial pela Inovação – MEI.

Participaram da agenda os coordenadores dos Comitês Técnicos de
Operacionalização, Competências e Infraestrutura e Dados da
Rede MCTI/EMBRAPII de Tecnologias e Inovação Digital e os
representantes das empresas associadas CPQD, Datacom, Dígitro,
FIT, Furukawa, Trópico e WEG.

Virtual

SAIBA +

Seminário 5G.BR - Ministério das 
Comunicações

A Presidente Executiva da P&D Brasil, Rosilda Prates, representou
a entidade no Seminário 5G.BR, agenda promovida pelo Ministério
das Comunicações (MCOM) em São Paulo, com o propósito de
marcar a chegada da tecnologia 5G no Brasil e discutir o alcance da
transformação na economia e nos setores produtivos.

A expectativa é que o serviço traga uma transformação para a
indústria, mas também um enorme impacto positivo para a
sociedade.

São Paulo

SAIBA +

Comitê CCNANOMAT

Ketty Lins, Relações Institucionais e Governamentais da P&D Brasil,
membro titular do Comitê Consultivo de Nanotecnologia e Novos
Materiais (CCNANOMAT), do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), participou da 2ª reunião extraordinária 2022 do
colegiado.

Em pauta, foram apresentadas as ações realizadas pela
Coordenação-Geral de Tecnologias Habilitadoras do MCTI no
primeiro semestre de 2022 e coleta de contribuições dos membros
do Comitê para atualização do Plano de Ação de
Ciência, Tecnologia e Inovação para Tecnologias Convergentes
e Habilitadoras Nanotecnologia. Além disso, discutiu-se sobre o
planejamento de iniciativas e ações do CCNANOMAT para 2023.

Virtual

SAIBA +

Comissão Especial de Hardware

A P&D Brasil participou da 3ª reunião de 2022 da Comissão
Especial de Hardware. Grupo estabelecido no âmbito do Conselho
Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade
Intelectual (CNCP), da Secretaria Nacional do Consumidor do
Ministério da Justiça.

A Comissão Especial é coordenada pela ANATEL, e a agenda teve
como pauta discussões em torno das agendas de combate ao
mercado ilegal de equipamentos no país.

Participaram da agenda interlocutores do CNCP/MJ, Anatel,
Receita Federal do Brasil e entidades representativas do setor
produtivo.

Virtual

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
virtualmente para atualizações sobre os temas que envolvem a
aplicação de recursos de P&DI, a partir das obrigações da Lei de
Informática, em Fundos de Investimentos em Participações (FIP),
autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O GT 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, impulsionando
empresas de base tecnológica nacional.

Virtual

SAIBA +

Comitê de Governança da EBIA

A P&D Brasil, participou virtualmente da 6° Reunião Ordinária do
Comitê de Governança da Estratégia Brasileira de Inteligência
Artificial (EBIA), convocada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações (MCTI).

No encontro foram apresentados os trabalhos realizados pelos
Subcomitês Temáticos dos Eixos da EBIA, sendo eles os Eixos
Transversais: Legislação, Regulação e Uso Ético, Governança de IA
e Aspectos Internacionais; e os Eixos Verticais: Educação, Força de
Trabalho e Capacitação, PD&I e Empreendedorismo, Aplicação
nos Setores Produtivos, Aplicação no Setor Público e Segurança
Pública; além da programação das próximas atividades para 2022
previstas para a EBIA.

Virtual

SAIBA +

Câmara Brasileira da Indústria 4.0

P&D Brasil, representada pela Relações Institucionais e
Governamentais, Ketty Lins, participou da Reunião da Câmara
Brasileira da Indústria 4.0, coordenada em conjunto pelos
Ministérios da Economia e Ciência, Tecnologia e Inovações.

A reunião teve como pauta a apresentação pela UFRGS, do
catálogo de uso de soluções da Indústria 4.0; atualizações sobre as
2ª e 3ª fases do Programa Brasil Mais, pelo Ministério da
Economia; apresentação sobre o Programa MCTI Futuro; e
destacado as chamadas em aberto do MCTI, FNDCT, FINEP e CNPq
em andamento. Também foi discutido sobre a programação de
agendas dos Grupos de Trabalho Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação, Capital Humano, Cadeias Produtivas e Desenvolvimento
de Fornecedores, e Regulação, Normatização Técnica e
Infraestrutura, bem como planejamento estratégico para 2023.

Virtual

SAIBA +

Mobilização Empresarial pela Inovação 
MEI/CNI

A P&D Brasil participou da reunião da Mobilização Empresarial
pela Inovação – MEI, que teve como pauta apresentar as
perspectivas de fomento à inovação no Brasil para 2022 e 2023, e
o novo modelo de fomento Basic Funding da EMBRAPII.

A MEI atua para que a inovação seja reconhecida como
imprescindível para o Brasil alcançar o crescimento econômico e o
bem-estar social, por meio do engajamento dos setores privado,
público e acadêmico, para impulsionar políticas públicas de CT&I.

Virtual

SAIBA +
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