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Simpósio de Lubrificantes e Aditivos supera as expectativas 
 

A parceria entre o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP e a 
Associação de Engenharia Automotiva – AEA obteve mais um sucesso, com a 
realização, no dia 29 de outubro, do 2º Simpósio de Lubrificantes e Aditivos, em 
São Paulo, com palestras de alto nível técnico e debates sobre o panorama atual do 
mercado brasileiro de lubrificantes. 
 

 

O Milenium Centro de Convenções, em São Paulo, foi mais uma vez o palco de 

encontro dos principais agentes do mercado brasileiro de lubrificantes e de inúmeros 

profissionais do setor. Foram cerca de 250 pessoas que assistiram a uma programação 

cuidadosamente elaborada, para abordar os principais temas relativos ao segmento de 

lubrificantes automotivos e particularidades do mercado brasileiro. 

 

O Sr. Ernani Filgueiras, Gerente de Abastecimento e Petroquímica do IBP, e o Sr. 

Edison Parro, Presidente da AEA, que participaram da abertura do evento, dando as 

boas vindas aos participantes, falaram da satisfação das duas entidades em organizar 

mais um encontro que já se tornou referência para o mercado. 

 

Para Pedro Nelson Belmiro e Simone Hashizume, os coordenadores técnicos do evento, 

o Simpósio superou as expectativas e ampliou os debates e os esclarecimentos para o 

mercado. “Ao unirmos em torno do evento, os principais representantes de produtores, 

distribuidores, fabricantes de equipamentos, órgãos legisladores, consumidores e 

profissionais especializados, temos a certeza de que damos mais um passo importante 

na direção de uma grande melhoria na qualidade da informação ao mercado e na 

conscientização de todos para os problemas e importância do setor de lubrificantes no 

Brasil”, declarou Belmiro. 
 

A Superintendente de Biocombustíveis e de Qualidade da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, Sra. Rosângela Moreira de Araújo, fez 

uma palestra sobre os 10 anos da Agência e sua relação com o mercado de lubrificantes. 

 

Além da presença de palestrantes internacionais, como os Srs. Ammar Tahir e 

Mohamed Radzif da Petronas Base Oil da Malásia, a Sra. Sandra Mazzo da 

ExxonMobil e o Sr. Douglas MacGregor da Afton Chemical, representando a 

ABRAFA, o Simpósio contou também com a participação das montadoras, através das 

apresentações dos Srs. Charles Conconi da Mercedes Benz, o Sr. Djalma Mello da 

General Motors e o Sr. Paulo Evando da FPT Mercosul.  

 

Uma mesa redonda para debater o panorama atual do mercado brasileiro de lubrificantes 

foi formada com os seguintes representantes: do Ministério de Minas e Energia – MME 

o Sr. Cláudio Ishihara, da ANP a Sra. Conceição França, do Sindicom o Sr. Eduardo 

Freitas e do Simepetro o Sr. José Roberto Godoy. O Sr. Pedro Belmiro moderou o 

debate que teve excelente repercussão entre os presentes, que aprovaram o novo 

formato de apresentação do mercado. 

 

Ao final, foi servido um coquetel a todos os presentes.  

 
 


