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Becomex realiza live sobre a mobilidade elétrica 

no Brasil 

 

• Especialistas vão debater como a indústria de autopeças 

está se preparando para esta nova realidade no Brasil 

 

• Encontro acontecerá dia 10 de março, às 17h e tem 

inscrição gratuita pelo site https://lnkd.in/dE4nz_rb  

 

A Becomex e a Automotive Business, plataforma de conteúdo voltada a 

profissionais responsáveis por construir novas respostas no setor automotivo 

e da mobilidade, apresentam no dia 10 de março, às 17h, com inscrição 
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gratuita no site https://lnkd.in/dE4nz_rb, a live “O cenário da mobilidade 

elétrica no Brasil”. 

 

No encontro, especialistas irão abordar os conhecimentos do mercado sobre o 

tema, entender a fundo esse cenário e como a indústria de autopeças está se 

preparando para esta nova realidade. 

 

“A live ‘O cenário da mobilidade elétrica no Brasil’ chega num momento 

muito importante para o segmento que reúne empresas de vários portes e que 

fornecem para todas as montadoras brasileiras e para o mercado de reposição 

e que precisam se adaptar a esse cenário da mobilidade do futuro, buscando 

medidas efetivas para enfrentar os desafios do presente”, explica Denys 

Cabral, Head de Inovação Automotiva da Becomex. 

 

 

Além do executivo Denys Cabral, a live “O cenário da mobilidade elétrica no 

Brasil” vai contar com a participação dos especialistas Marcus Régis, Diretor 

Executivo do PNME – Plano Nacional de Mobilidade Elétrica, Gábor Dreák, 

Diretor de Tecnologia do Sindipeças e Fernando Castelão, Diretor Geral da 

Divisão de Lítio da Moura.  

 

Serviço:  

 

Live “O cenário da mobilidade elétrica no Brasil” 

Dia 10 de março, às 17h  

Inscrição gratuita no site https://lnkd.in/dE4nz_rb  
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