PRESS RELEASE - ASSEMBLÉIA 2020
São Paulo, 16 de Janeiro de 2020
A XRBR – Associação Brasileira de X-Reality (VR/AR/MR) principal canal de fomento nacional e
internacional da indústria brasileira de extended reality (XR) que congrega 29 empresas
associadas e mais de 400 membros em grupos de discussão, acaba de eleger sua nova diretoria
e conselhos deliberativo e fiscal para a gestão 2020.
Com gestão exercida em 2019 por Ric Lebre (VZ Lab) e Flavio Mayerhofer (Studio XR), a
associação teve uma gestão marcada pelo crescimento significativo de empresas associadas,
membros participantes nos grupos de discussão, melhora no engajamento nas principais redes
sociais, curadoria e gestão de eventos relacionados à tecnologias imersivas.
Podemos destacar ainda a promoção de intercâmbios entre instituições associadas e instituições
do Reino Unido, França, Holanda, Áustria, Suíça, Canadá, China e Coreia através de delegações
e missões internacionais e o apoio à instituições de pesquisa científica.
A nova Diretoria é composta por:
Diretor Presidente: Rawlinson Peter Terrabuio | Beenoculus
Diretor Executivo: Rodrigo Terra | Arvore Immersive Experiences
O novo Conselho Deliberativo será formado por:
- Aline Pina | XRBR
- Alexandre Calil | VRXP
- Kevin Agnes | XRBR
- Bruno Pedroza | Broders
- Daniel Sasso | Lab657
- Flavio Mayerhofer | Studio XR
- Simone Kliass | XRBR
O novo Conselho Fiscal será formado por:
- Maria Eliza Flores | VZ Lab
- Ric Lebre | VZ Lab
- Leonardo Ferro | VOCS & More than Real
Dentre as principais propostas da nova diretoria eleita, destacamos os objetivos de
fortalecimento institucional junto ao setor público, busca por maior colaboração das Big Techs
nas ações e iniciativas da XRBR, apoiar o desenvolvimento do ecossistema XR fora dos grandes
centros, instrumentalizando seus associados e trazendo novos para cooperarem nas demandas
setoriais. Também iremos buscar sinergia com outras associações para um trabalho conjunto em
políticas e ações transversais que beneficiem a cadeia de Tecnologia da Informação e Indústria
Criativa, as quais formam as bases da XRBR.
Para outras informações, por favor entrar em contato com a associação através do e-mail:
contato@xrbr.com.br
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