
Artigo da revista Lubes em Foco                                                         código 09083004 

Revista Lubes em Foco  www.lubes.com.br 

 

Milagre da Lubrificação: Sucesso em SP 
 

 
A edição do programa de treinamento Milagre da Lubrificação 
Multiplicando Resultados realizada no último dia 18 de agosto,na cidade 
de São Paulo, contou com a participação de aproximadamente 200 
profissionais de mais de 50 empresas e foi considerada como absoluto 
sucesso pelos participantes. 
 
Na avaliação geral, mais de 93% dos participantes declaram que o evento 
atendeu suas expectativas. Quanto aos módulos apresentados, mais de 95% 
dos profissionais mostraram-se satisfeitos com os conteúdos apresentados 
como Lubrificação Avançada, Contaminação e Estudos de Caso.  
 
As percepções dos participantes, além de positivas, foram muito interessantes. 
 
Segundo Rodolfo Santana (Unitech), "As palestras são de tirar o fôlego!". O 
profissional ainda conclui que "Quando pensamos que o assunto seguinte será 
de conhecimento geral, começa uma nova quantidade de informações novas 
em folha". 
 
Para Márcio Amaral (Delphi), "Abriu-se um leque muito grande com relação as 
melhorias que podemos fazer". Já para João Binotto Neto, também da Delphi, 
"foi uma oportunidade para rever conceitos conhecidos e conhecer novos, além 
de desmistificar vários mitos". 
 
Flávio Ferreira (Nestlé) abordou que "Ao oferecer soluções, utilizando como 
alicerce a capacitação técnica dos profissionais de lubrificação, é uma iniciativa 
diferenciada da Silubrin". A importância em trazer novos conceitos de 
lubrificação, abrindo horizontes para melhorias e a interação entre o público e 
os palestrantes foi o que chamou a atenção de Maurício Salvador (Camargo 
Corrêa Cimentos). 
 
Interessante, também, foi o que Everton Rodrigues (Stihl Ferramentas) achou 
da chamada para "Desaprender sobre Lubrificação" e quebrar paradigmas e 
mitos existentes na lubrificação. E Marcos Alexandre da Silva enfatiza: 
"Parabéns pelo evento. Foram vários os aprendizados que levarei até o fim da 
carreira." 
 
Confira as fotos no site do evento: www.milagredalubrificacao.com.br. Em 
breve serão disponibilizados também os vídeos das palestras! 
 


