
Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria - MJ

P&D Brasil, representada pela Presidente Executiva, Rosilda Prates,
como 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), participou da 5ª Reunião Ordinária de 2022 do colegiado.

Em pauta, foi apresentado os relatórios finais das Comissões Especiais
e Núcleos de Acompanhamento, com destaque para a Comissão de
Hardware coordenada pela ANATEL, na qual a P&D Brasil faz parte,
que apresentou um panorama geral sobre as ações que o grupo
realizou, destacando a atuação da Agência em ações de fiscalização e
apreensão de equipamentos não homologados e contrabandeados.

Brasília

SAIBA +

Conselho da P&D Brasil 

Os membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria da P&D Brasil
reuniram-se de maneira hibrida na sede da associação em Brasília para a
3ª Reunião Ordinária de 2022.

Em pauta foram apresentados um panorama geral sobre as principais
agendas e temas estratégicos de 2022 da entidade e os trabalhos das
Câmaras Temáticas da P&D Brasil, além da gestão financeira da
associação. A reunião foi coordenada pelo Presidente do Conselho
Deliberativo, Marcelo Andrade, e pela Presidente Executiva da P&D
Brasil, Rosilda Prates.

Comissão de IA - Apresentação do 
relatório final

A P&D Brasil acompanhou a reunião de Trabalho da Comissão de
Juristas responsável por subsidiar a elaboração de texto substitutivo
para implementação do Marco Legal de Inteligência Artificial (IA).

Em pauta, foi aprovado o texto final do projeto, que se apoia em três
pilares centrais: a garantia de direitos às pessoas afetadas pelos
sistemas inteligentes, a gradação de níveis de risco causados pelo
uso da tecnologia e a responsabilidade de empresas que
desenvolvem ou utilizam programas autônomos.
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Jantar de Fim de Ano P&D Brasil

P&D Brasil promoveu em Brasília o tradicional jantar de fim de ano,
reunindo os Empresários Associados, Interlocutores Governo, Agências
Reguladoras e Entidades. Atores relevantes que integram o ecossistema
de inovação do país, que impulsionam o ambiente de desenvolvimento
tecnológico nacional.

Um momento muito especial em que celebramos mais um ano de
muitos desafios e conquistas. O encontro também fez parte do marco
dos 10 anos da entidade, completados em 2022.
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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 

• 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
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Boas Festas e Feliz 2023!

Tempo de celebrar as realizações e um Novo Ano com
muita colaboração, positividade e conquistas!

Que em 2023 continuemos unidos no propósito de gerar
ainda mais riquezas para o nosso BRASIL.

Juntos somos mais fortes!

Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil, participou da 1ª
reunião ordinária da Câmara Temática de Inovação Agrodigital, sob a
gestão do Ministério da Agricultura e Pecuária/MAPA.

Durante a reunião foi deliberado por unanimidade dos membros
presentes, a criação de cinco grupos de trabalho com as seguintes
temáticas: conectividade rural; capacitação profissional; tecnologias
das cadeias produtivas; fortalecimento dos ecossistemas regionais de
inovação nas regiões Nordeste e Norte e inovação financeira.

Câmara Temática de Inovação 
Agrodigital - MAPA
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Câmara da Indústria 4.0 – MCTI/ME

P&D Brasil, representada pela Presidente Executiva, Rosilda Prates,
participou da reunião da Câmara Brasileira da Indústria 4.0, coordenada
em conjunto pelo Ministério da Economia e Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações.

A reunião teve como pauta as apresentações do E-Digital Ciclo 2022-2026
por parte do MCTI; dos resultados dos editais relativos à Indústria 4.0
pela FINEP; da Pesquisa realizada pela CNI: Adoção de tecnologias 4.0
pela indústria brasileira e principais barreiras; e das agendas 5G. Também
foi apresentado pela UFRGS estudos sobre a Identificação de
stakeholders para demonstração de tecnologias associadas à Indústria
4.0.
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Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil, e Marcelo Andrade,
Presidente do Conselho Deliberativo, participaram da Cerimônia 5G – O
Legado de um País Conectado, promovido pelo Ministério das
Comunicações, que homenageou os principais atores que contribuíram
para os avanços da tecnologia móvel no país. O evento também contou
com anúncios de novos pontos do Programa Wi-Fi Brasil.

Na oportunidade, o Ministério das Comunicações (MCom) firmou
contrato de R$ 796,7 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). O recurso é o primeiro, em 22 anos,
viabilizado pelo Fundo de Universalização de Serviços de
Telecomunicações (Fust) e será utilizado no acesso à banda larga. Ainda
no evento, o MCom prestou homenagem a 50 pessoas e instituições que
contribuíram para o avanço do 5G no país.

Cerimônia 5G - O Legado de um País 
Conectado 
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P&D Brasil em agenda com o Presidente 
do INMETRO

P&D Brasil, no âmbito da Comissão de Estabilizadores da Câmara Temática
Energia, promoveu agenda com a Presidência do Instituto Nacional de
Normalização Metrológica e Qualidade Industria (INMETRO), para debates
em torno das normas INMETRO e as oportunidades geradas para a
promoção do ambiente de desenvolvimento tecnológico nacional, para o
segmento.

Na agenda a P&D Brasil teve como principais temas de debate, a
atualização de normas para estabilizadores de tensão e a Lei de TICs. Pelo
Inmetro participaram o Presidente Marcos Helano e Leonardo Machado,
Diretor Substituto de Avaliação da Conformidade. Também participou da
agenda, a convite da P&D Brasil, o Diretor do Departamento de Ciência,
Tecnologia e Inovação Digital (MCTI), Henrique Miguel

Rosilda Prates, Presidente Executiva da P&D Brasil, Conselheira do Comitê
da Área de Tecnologia da Informação (CATI), participou da 52ª reunião
extraordinária do colegiado, que teve como pauta a apresentação do
balanço das ações realizadas em 2022 pelas instituições coordenadoras
Embrapii, RNP e Softex, além do balanço das ações executadas no FNDCT
durante o ano para o setor de TICs.

O CATI é composto por membros das comunidades científica e
empresarial e por representantes institucionais, sendo uma de suas
competências definir os critérios, credenciar e descredenciar as
instituições de ensino e pesquisa e as incubadoras, para os fins previstos
na Lei nº 8.248/91 e no Decreto nº 5.906/06 (Lei de Informática), bem
como avaliar os resultados dos programas desenvolvidos.

Comitê da Área de Tecnologia da 
Informação – CATI/MCTI

Câmara do Agro 4.0 – MCTI/MAPA

P&D Brasil, representada pela Relações Institucionais e Governamentais,
Ketty Lins, participou da reunião da Câmara do AGRO 4.0, coordenada
conjuntamente pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária (MAPA) e da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Em pauta, foram apresentadas pelo MCTI a E-Digital – 2022-2026;
Resultados dos Editais relativos ao Agro 4.0 pela FINEP; Estudos sobre
Conectividade Rural pelo MCOM; A Câmara Temática de Inovação
Agrodigital e o Balanço das atividades da Câmara pelo MAPA.

Durante a agenda também foram apresentados os relatórios anuais dos
grupos de trabalho da Câmara do AGRO 4.0 e as perspectivas de ações para
2023.

Assembleia Geral Extraordinária 2022 da 
P&D Brasil

Os representantes das Empresas Associadas da P&D Brasil Fundadoras e
Titulares, reuniram-se de forma remota, para a Assembleia Geral
Extraordinária da Associação. Em pauta única, foi deliberada a alteração do
Estatuto Social consolidado da entidade, atualizando os critérios dos
associados aliados da associação.

A Assembleia Geral Extraordinária 2022 foi presidida pelo Sr. José Luis
Korman, Vice-Presidente da P&D Brasil e representante das associadas
fundadoras DIGICON e PERTO.
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