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Becomex promove live com Luiz Carlos 

Mendonça de Barros  

 

• Live “O que 2021 reserva para a indústria brasileira” 

acontece no dia 3 de março das 10h às 12h 

• Especialistas falarão sobre o futuro da economia no 

Brasil 

• Possibilidades para redução da carga tributária e 

aumento do fluxo de caixa das indústrias também serão 

assuntos do encontro 

 

A Becomex, empresa de tecnologia e conhecimento de negócios que utiliza 

inovação para lidar com os desafios tributários, com atuação ampla em toda a 

cadeia produtiva do Brasil, promove com o Engenheiro e Economista Luiz 

Carlos Mendonça de Barros a live “O que 2021 reserva para a indústria 

brasileira” no próximo dia 3 de março das 10 às 12h. 

Durante o encontro os especialistas irão abordar o panorama da economia do 

Brasil e as possibilidades para a redução de carga tributária e aumento de fluxo 

de caixa das indústrias. 

A Live terá a mediação do jornalista Márcio Krohen, editor do E-Investidor 

do Estadão e participação do anfitrião Paulo Paiva, vice-presidente de 

Produtos e Consultoria da Becomex. 

 

Participantes 

Luiz Carlos Mendonça de Barros, Engenheiro e Economista. Já exerceu os 

cargos de presidente do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, foi Diretor do Banco Central do Brasil e Ministro das 

Comunicações. 
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Paulo Paiva é vice-presidente de Produtos e Consultoria da Becomex. 

Formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Engenharia de 

Software, com especialização em Gestão Industrial e Gestão Empresarial, o 

executivo desenvolve projetos de alto valor agregado nas áreas fiscais, 

tributárias e de comércio exterior para diversas empresas no Brasil. Com mais 

de 30 anos de experiência, atuou em projetos voltados ao incremento de 

resultados e aumento de competitividade nas empresas. Experiência em 

Gestão de Pessoas, Tecnologia de Informação e Consultoria Tributária 

Estratégica. Membro da Academia Europeia de Alta Gestão. 

 

Serviço 

 

Live: “O que 2021 reserva para a indústria brasileira” 

Data e horário: 3 de março de 2021, das 16h às 17h  

Local: https://materiais.becomex.com.br/lives-perspectivas-2021 
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