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(Itália), Alstom Transport (França) e Mitsubishi Electric (França/Japão), onde nesta última foi chefe
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conferências internacionais. Desenvolveu projetos e atividades de pesquisa sempre ligadas a
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Comerciais para Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira?, planta
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A MTEC ENERGIA foi criada em abril de 2015 para atender a necessidade do mercado em
obter soluções técnicas na área de energia. Oriunda da marca MTEC, criada em 2007, no
Distrito Federal, a MTEC ENERGIA surgiu com uma nova visão sobre sustentabilidade,
desenvolvendo projetos e aplicações em energia fotovoltaica, qualidade e eficiência energéticas
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Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão, com 20 anos de experiências em instalações
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