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FIRJAN e ANP garantem presença no Encontro com o Mercado 

O evento promovido pela revista LUBES EM FOCO, no dia 4 de julho, no Rio de 
Janeiro, terá uma palestra da Diretoria de Economia da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro – Firjan, com o tema Panorama Econômico Atual, 
seguida de apresentação da Superintendência de Abastecimento da ANP sobre o 
mercado de lubrificantes brasileiro. 
 

 

A Diretora de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – 

Firjan, Luciana de Sá, já garantiu a presença da entidade no 1º Encontro com o 

Mercado, promovido pela revista LUBES EM FOCO, que acontecerá no dia 4 de julho 

de 2011, no Hotel Flórida, no Rio de Janeiro, para uma apresentação sobre o Panorama 

Econômico Brasileiro. 

 

O Encontro terá também como destaque a palestra da Superintendência de 

Abastecimento da ANP sobre o mercado brasileiro de lubrificantes. 

 

Uma mesa redonda com os principais produtores e importadores de óleos básicos, bem 

como com os representantes dos produtores e rerrefinadores, terá destaque no evento, 

pois terá como ponto principal os caminhos do mercado brasileiro, principais problemas 

e soluções apontadas pelos principais interessados do setor. 

 

Tecnologia e os desafios de sua aplicação serão temas também abordados por 

especialistas do setor, para compor o quadro da realidade do mercado brasileiro. 

 

Segundo Pedro Nelson Belmiro, consultor técnico e coordenador da Comissão de 

Lubrificantes e Lubrificação do IBP, é muito importante para o mercado ampliar as 

discussões e a troca de ideias sobre os lubrificantes, num país onde o mercado cresce 

não somente em quantidade, mas também nos requisitos de qualidade e na legislação 

vigente. “Quanto mais se discute sobre o assunto, mais crescemos em nível de 

conhecimento específico e ampliamos sua difusão. Um evento com este contribui de 

forma contundente para uma melhor ampliação do diálogo entre os agentes econômicos 

e o amadurecimento cada vez maior do nosso mercado”, concluiu o consultor. 

 

Ao final do Encontro, haverá um coquetel no mesmo local para os participantes. 

 


