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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 

• MAPA – Câmara Temática de Inovação Agrodigital

• 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

Reunião de Trabalho – Comissão de 
Juristas sobre Inteligência Artificial

P&D Brasil participa de painel da 
Futurecom 2022

Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil, foi palestrante
no painel da Futurecom 2022 “O futuro à colaboração pertence:
Conexão Campo – Indústria – Logística”, ao lado de Joana
Meirelles, Gerente do Departamento de Energia, Tecnologia da
Informação da FINEP, Pedro Moreira, Presidente da Abralog
(Associação Brasileira de Logística), e o Consultor Mauro
Andreassa, que mediou o painel.

Rosilda Prates, destacou as agendas colaborativas da entidade a
fim de promover o ambiente de desenvolvimento tecnológico
nacional, além do papel fundamental das entidades atuarem
juntas em agendas macro de impacto para o setor que
representam. Ressaltou ainda, o perfil de destaque das empresas
da P&D Brasil que têm a P&DI como diferencial competitivo e
como ferramenta estratégica de negócios.

SAIBA +

São Paulo

Programa Raio-X P&D Brasil
Associada FIT

P&D Brasil promoveu a 14ª edição do Programa Raio-X na associada
FIT – Flextronics Instituto de Tecnologia, em Sorocaba/SP, sobre o
tema: Ecossistema de Inovação em Sustentabilidade. A agenda
contou com a participação das empresas associadas e de
representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI), da Coordenação-Geral de Inovação Digital e de
Transformação Digital/SEMPI.

O Programa Raio-X da P&D Brasil reúne, num ecossistema de
colaboração, empresas associadas e convidados governo e mercado,
promovendo o engajamento entre os participantes no
compartilhamento de conhecimento, experiências e melhores
práticas, inspirando e instigando o transformar e o ambiente
inovador.

SAIBA +

Sorocaba

Câmara Temática ESG P&D Brasil

A P&D Brasil realizou na sede da associada FIT em Sorocaba/SP, a
reunião de instauração da Câmara Temática ESG – Governança
Ambiental, Social e Corporativa. O grupo foi criado pela entidade
com o propósito de fomentar e promover a pauta internamente
entre as empresas da P&D Brasil, buscando a troca de melhores
práticas para o aprimoramento dessa temática entre as empresas.

Na agenda os integrantes do grupo iniciaram o debate sobre a
temática ESG, seus impactos e possíveis oportunidades para as
empresas da P&D Brasil. As associadas Prysmian e FIT
compartilharam suas melhores práticas sobre o tema, enriquecendo
ainda mais o debate. Também foi definido pelo grupo os
coordenadores da Câmara Temática para a gestão 2022-20224.

Sorocaba

SAIBA +

Coalizão Empresarial Brasileira – CEB

A P&D Brasil acompanhou a reunião conjunta da Coalização
Empresarial Brasileira (CEB) e da Coalização para Facilitação de
Comércio e Barreiras (CFB). Em pauta foi apresentada uma
atualização sobre o andamento do acordo entre Mercosul e União
Europeia, além de ser realizado um panorama geral sobre as
negociações comerciais executadas pelo Brasil e as expectativas para
o próximo ano.

Sobre a CEB – Coordenada nacionalmente pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), a Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) é
um mecanismo que reúne empresas e entidades empresariais de
setores da agricultura, indústria e serviços com o objetivo de
acompanhar e influenciar as negociações de acordos comerciais.

Virtual

SAIBA +

Câmara Temática Energia em agenda 
com a ANEEL

A Câmara Temática Energia P&D Brasil, realizou agenda com a
Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência
Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para
debates em torno das oportunidades geradas a partir do Programa
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da ANEEL.

A ANEEL, publicou recentemente a Resolução Normativa Nº 1.0145
que estabelece os procedimentos do PROPDI do setor elétrico. A
nova regulamentação e os novos procedimentos do PDI foram
submetidos à Consulta Pública (CP nº 69/2021), realizada entre
novembro e dezembro de 2021, na qual a P&D Brasil registrou suas
contribuições, por meio da Câmara Temática Energia.

SAIBA +

Brasília

P&D Brasil participa de Encontro do BNDES 
sobre o Programa FINAME FUNTTEL

Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil, participou como
palestrante do Encontro ABDE-BNDES FINAME FUNTTEL, que reuniu
Agentes Financeiros, representantes dos Provedores de Internet e
dos fabricantes de equipamentos, com o propósito de debater sobre
o Programa BNDES Finame Funttel, um mecanismo que tem como
objetivo financiar a aquisição de equipamentos de telecomunicações
produzidos e desenvolvidos no País.

Rosilda Prates, realizou uma apresentação da P&D Brasil, destacando
o perfil das empresas associadas, nacionais e multinacionais, que são
destaque no mercado brasileiro, com alta capacidade de
desenvolvimento e produção local de soluções aderentes ao
Programa BNDES Finame Funttel.

Virtual

SAIBA +

Comissão de Juristas Senado Federal 
Marco Legal de IA

P&D Brasil acompanhou presencialmente no Senado Federal, a
reunião de Trabalho da Comissão de Juristas responsável em
subsidiar a elaboração de texto substitutivo sobre Inteligência
Artificial (IA). Em pauta, foi apresentado o texto base do projeto,
construído com base nos temas abordados nas audiências públicas e
seminários promovidos pela Comissão.

A Comissão de Juristas tem a finalidade de subsidiar a elaboração de
minuta de substitutivo para instruir a apreciação dos Projetos de Lei
5.051/2019, PL 21/2020 e PL 872/2021 que têm como objetivo
estabelecer o Marco Legal da Inteligência Artificial no Brasil.

Brasília

SAIBA +

Câmara das Cidades 4.0

A P&D Brasil participou da 6ª Reunião Ordinária da Câmara das
Cidades 4.0, coordenada conjuntamente pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Ministério das
Comunicações (MCom) e Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR).

Em pauta foi apresentado pelo MCTI algumas soluções digitais
para cidades. O MCom apresentou os resultados obtidos com o
edital das faixas 5G, e por fim o MDR realizou a apresentação
de uma nova versão da Carta Brasileira para Cidades
Inteligentes, com um guia de implementação da tecnologia 4.0
para municípios.

SAIBA +

Virtual

Lançamento HUB CNA Digital

P&D Brasil acompanhou em Brasília o lançamento do HUB CNA Digital,
que lançou um edital com cinco desafios para que empresas de
tecnologia encontrem soluções que auxiliem os produtores rurais de
todo o país.

A iniciativa inédita do Sistema CNA/Senar terá duração de 12 meses e
tem por objetivo promover a digitalização do campo, ao resolver
problemas pontuais dos produtores rurais com base em cinco
desafios: 1 – Conectividade, 2- Seguro Paramétrico, 3 –
Rastreabilidade Animal, 4- Crédito de Carbono e 5- Comércio
Eletrônico. O HUB CNA Digital conta com um espaço físico todo
dedicado à inovação para o agronegócio brasileiro.

SAIBA +

Brasília

São Paulo

SAIBA +

Futurecom 2022

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

O evento foi palco de troca de experiências, atualizações sobre o
setor, painéis de destaque na área de congressos, e
principalmente demonstrações sobre os impactos da tecnologia
em diversos segmentos da economia.
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