
Projeto Comercial 16 a 18 de novembro de 2021 - Centrosul - Florianópolis SC



O COBRAVE - Congresso Brasileiro de Veículos Elétricos será uma oportunidade singular para
reunir parceiros do setor de veículos elétricos, incluindo toda a cadeia produtiva e de consumo. Ações
alinhadas com preocupações ambientais estarão em pauta no evento.

Desafios tecnológicos, inovação, criatividade e tendências serão apresentados pelas empresas
produtoras. Não perca essa grande oportunidade de debater com empresários e profissionais das áreas
tecnológicas do setor de veículos elétricos.

Serão abordadas também questões relativas a logística de abastecimento, normatização, ajustes na
legislação e regulamentos tarifários, reunindo órgãos como Confea, ABNT, ANEEL, Concessionárias de
Energia e Prefeituras Municipais.

O potencial dos veículos elétricos gera grande expectativa econômica, social e ambiental, no
momento em que apenas 1% da frota veicular mundial é movida a baterias.

Os problemas da poluição causada pelos veículos movidos a combustíveis fósseis são cada vez
mais preocupantes. A ABEE e suas Regionais entendem que sua atuação no sentido de promover as novas
tecnologias de veículos movidos a bateria deve ser cada vez maior.

Com esse Congresso, a ABEE pretende contribuir para a expansão do conhecimento sobre veículos
elétricos e as vantagens potenciais de sua utilização por pessoas físicas e jurídicas.

Venha participar conosco deste momento de troca de experiências e compartilhamento de
informações sobre essa verdadeira revolução tecnológica que já está em curso.

Atenciosamente,

Engº Eletric. José Antônio Latrônico Filho

Presidente do COBRAVE

Mensagem do Presidente



TEMAS DE PAINÉIS
1) IMPACTOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS

2) VEÍCULOS ELÉTRICOS, FUNCIONAMENTO E SEUS BENEFÍCIOS

3) VEÍCULOS ELÉTRICOS: SOLUÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PROBLEMA?

4) VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS

5) VEÍCULOS ELÉTRICOS E O AGRONEGÓCIO

6) EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM VEÍCULOS ELÉTRICOS

7) IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS DO MODELO DE BATERIA PARA USO EM VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS

8) BALANÇO DE ENERGIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS HÍBRIDOS

9) VEÍCULOS ELÉTRICOS: ASPECTOS BÁSICOS, PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES

10) INSERÇÃO DO VEÍCULO ELÉTRICO: NORMAS E MOBILIDADE

11) ENTENDA O VEÍCULO ELÉTRICO – oficina ou workshop

12) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS – palestra e oficina ou mini curso

13) VEÍCULOS ELÉTRICOS: DIAGNÓSTICOS E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA

14) A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E OS VEÍCULOS ELÉTRICOS

15) VEÍCULOS ELÉTRICOS E A INTERNET DAS COISAS

Prévia da Programação do Evento



SEÇÃO I - SUSTENTABILIDADE
16 DE NOVEMBRO/2021 - 14h às 18h

16h00 FUNCIONAMENTO E SEUS BENEFÍCIOS

16h30 IMPACTOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS – Políticas públicas

17h00 SOLUÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PROBLEMA?

17h30 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

18h00 BALANÇO DE ENERGIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS HÍBRIDOS

19h00 ABERTURA OFICIAL DO COBRAVE 2021

Prévia da Programação do Evento



SEÇÃO II – MOBILIDADE
17/11/2021 – 16h às 18h

16h00  VANTAGENS E DESVANTAGENS – políticas públicas

16h30  INSERÇÃO DO VEÍCULO ELÉTRICO: NORMAS E MOBILIDADE

17h00  CARGA E RECARGA – ELETROPOSTOS REDE DE CARGA (ELÉTRICO X HÍBRIDO)

17h30  LEGISLAÇÃO, NORMAS E EMISSÃO DE CO2 – políticas públicas e agências reguladoras

18h00  ENCERRAMENTO DO BLOCO – CONSIDERAÇÕES FINAIS
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SEÇÃO III – OPORTUNIDADE
18/11/2021 – 14h às 18h

14h00 ASPECTOS BÁSICOS, PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES

14h30 IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS: BATERIAS

15h00 AGRONEGÓCIO

15h00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

16h00 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EMBARCADA

16h00 DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO

17h00 INTERNET DAS COISAS

17h30 ENCERRAMENTO DO BLOCO – CONSIDERAÇÕES FINAIS

21h00 ENCERRAMENTO DO COBRAVE 2021 E ANÚNCIO DA PRÓXIMA EDIÇÃO
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OFICINAS
Temas voltados para as oportunidades criadas.

17/11/2021 - 10h às 12h e das 14h às 16h

1) ENTENDA O VEÍCULO ELÉTRICO

2) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

3) DIAGNÓSTICOS E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA

4) BATERIA: ESPECIFICAÇÕES, VIDA ÚTIL E MANUTENÇÃO

5) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BATERIA, CICLO DE VIDA NA CARGA E DESCARGA

6) DESEMPENHO: CUSTO x BENEFÍCIO x AUTONOMIA

Prévia da Programação do Evento



Diretores  ABEE-SC e Comissão Organizadora

DIRETORES EXECUTIVOS ABEE-SC 

Presidente – Eng. José Antônio Latrônico Filho

Vice-presidente – Eng.  Roberto Krieger

Tesoureiro - Eng. Flávio Wacholski

1º Secretário - Eng. Tomaz Londero Moojen

2º Secretário - Eng. Anderson Soares André

Eventos - Eng. Raimundo Nonato Gonçalves Robert

Assistente - Eng. Hélio Rohden

COMISSÃO ORGANIZADORA - COBRAVE

Eng. José Antônio Latrônico Filho

Eng. Roberto Krieger

Eng. Raimundo Nonato Gonçalves Robert

Eng. Guilherme Cechinel da Silva

Dr. Irineu Ramos Filho



Os três pilares do COBRAVE

OPORTUNIDADE
Estamos vivendo um momento de 

transição entre padrões de 
mobilidade, que irá demandar uma 

alteração profunda ao longo de toda a 
cadeia produtiva. O pioneirismo na 

percepção dessa mudança, representa 
um marco estratégico no tocante a 

inserção mais precisa e ágil do 
empreendedor nesse novo modelo 

econômico.

MOBILIDADE
A utilização da eletricidade como força 

motriz para possibilitar o 
deslocamento das pessoas, 

movimentação de cargas, circulação 
de riquezas, dentre outros usos 
assemelhados, representa uma 

alternativa qualitativa poderosa na 
ampliação do sistema de possíveis  
modos de transporte através das 

diversas vias de escoamento.

SUSTENTABILIDADE
A ampliação da utilização de veículos 

elétricos impacta de forma 
contundente na qualidade do meio 

ambiente. Reduz a poluição 
atmosférica, sem comprometer os 
recursos naturais disponíveis às 
gerações futuras, contribuindo 
decisivamente para o conforto 

ambiental das cidades.



Objetivos do Evento

Promover a aproximação 
entre profissionais da área 

com as empresas do setor e 
as novas tecnologias.

Debater a incorporação do uso 
dos veículos elétricos no 
cotidiano das cidades. 

Normatização e logística de 
carga de baterias.

Discutir aspectos 
tecnológicos, econômicos, 

urbanos, viários e ambientais 
do setor.



Florianópolis, carinhosamente chamada de Floripa, desperta 
o imaginário de quem a visita e por isso é conhecida como 
Ilha da Magia.
Florianópolis, a capital de Santa Catarina, é formada por uma ilha oceânica com 53km
de extensão, possui 52% do seu território como área de preservação ambiental, além
das 42 praias, o que configura um cenário natural único. O município foi fundado em
1673 como Nossa Senhora do Desterro por um vicentista chamado Francisco Dias
Velho e em outubro de 1894, Hercílio Luz promulgou a lei que trocou o nome da capital
de Desterro para Florianópolis – como homenagem a Floriano Peixoto.

O patrimônio cultural, histórico e artístico divide as atenções com belezas naturais
exuberantes e muitos atrativos para quem vive ou para quem passeia. Floripa, como é
carinhosamente chamada, também tem como destaque sua gastronomia. São quatro
vias que oferecem desde a culinária típica, com base nos frutos do mar, até aquela
mais elaborada, o que resultou na conquista do título da UNESCO como a primeira
cidade criativa da gastronomia no Brasil. Natureza, esportes, praias, cultura,
entretenimento e gastronomia fazem de Floripa o destino ideal nas quatro estações do
ano.

Cidade do Evento



Localização na região central a 
13 minutos do aeroporto

Estacionamento
Exclusivo

Capacidade  para
grandes eventos

15 salas climatizadas

Restaurante  Climatizado, com
ótima logística e conforto

13.000 m² de área
para exposição

O CentroSul - é um dos mais conceituados espaços de

eventos da capital catarinense por seus diferenciais de localização,

infraestrutura e segurança. Está localizado em um dos cenários mais

belos da Ilha de Florianópolis. Aqui você encontra ambientes e serviços

planejados para uma experiência memorável.

Endereço: Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Florianópolis - SC

Centro de Eventos



OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS



Área de Exposição

ÁREA RESERVADA

PARA ESTANDES

ESPECIAIS

aprox. 53m x 28m

LEGENDA

5 estandes 20m² (5x4)

6 estandes 15m² (5x3)

11 estandes  12m² (4x3)



Estande de 30m² com 

montagem básica

15 Inscrições cortesia para

o evento e 10 credenciais de 

expositor

Logo em destaque no 

hotsite do evento com 

hiperlink para o site do 

patrocinador

Inserção do material 

impresso na pasta dos 

participantes (material 

fornecido pelo patrocinador)

Logo na sinalização

interna e externa do 

evento

Menção de agradecimento

pelo mestre de cerimônias

na abertura e no encerramento

do evento

Banner no site do evento 

(material fornecido pelo 

patrocinador)

3 simpósios satélite de 

15 minutos cada

Inserção da logo no 

material impresso do 

evento

Veiculação de vídeo 

institucional com a duração 

máxima de 1 minuto na 

abertura do evento

(fornecido pelo patrocinador).

Logo no Portal de 

entrada do Centro

de Convenções

Cota DIAMANTE

Push up e logo no 

aplicativo do evento



Estande de 20m² com 

montagem básica

10 Inscrições cortesia para

o evento e 08 credenciais de 

expositor

Logo em destaque no 

hotsite do evento com 

hiperlink para o site do 

patrocinador

Inserção do material 

impresso na pasta dos 

participantes (material 

fornecido pelo patrocinador)

Logo na sinalização

interna e externa do 

evento

Menção de agradecimento

pelo mestre de cerimônias

na abertura e no encerramento

do evento

Banner no site do evento 

(material fornecido pelo 

patrocinador)

2 simpósios satélite de 

15 minutos cada

Inserção da logo no 

material impresso do 

evento

Veiculação de vídeo institucional 

com a duração máxima de 1 

minuto na abertura do evento

(fornecido pelo patrocinador).

Cota OURO



Estande de 15 m² com 

montagem básica

8 Inscrições cortesia para 

o evento e 06 credenciais 

de expositor

Logo no hotsite do evento 

com hiperlink para o site do 

patrocinador

Inserção do material 

impresso na bolsa 

dos participantes (material 

fornecido pelo patrocinador)

Logo na sinalização

interna  do evento

Menção de agradecimento

pelo mestre de cerimônias 

na abertura e no 

encerramento do evento

Inserção da logo no 

material impresso do 

evento

1 simpósio satélite de 

15 minutos

Cota PRATA



Estande de 12 m² com 

montagem básica

6 Inscrições cortesia para 

o evento e 4 credenciais 

de expositor

Logo no hotsite do evento 

com hiperlink para o site 

do patrocinador

Inserção do material 

impresso na pasta 

dos participantes 

(material fornecido 

pelo patrocinador)

Inserção da logo no 

material impresso do 

evento

Cota BRONZE



O valor relativo aos estandes para a “Categoria Expositor”, será de acordo com o número
do estande/planta, bem como de acordo com o valor do m², conforme especificado abaixo:

R$ 800,00 m² 

até 30 de abril de 2021

R$ 900,00 m² 

Até 30 de maio de 2021

R$ 1.000,00 m² 

até a realização do evento.

O espaço só será confirmado após a assinatura do contrato. O pagamento poderá ser
parcelado sem reajuste, sendo que o mesmo deverá estar quitado até 30 dias antes da
data de realização do evento.

INFORMAÇÕESCOMERCIAIS

Meri Matos

(48) 99106 5678

comercial1@attpromo.com.br

INVESTIMENTO

Expositor



www.abee.org.br 

Realização

Organização
Local do evento

ABEE NACIONAL


