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Encontro com o Mercado debaterá situação dos óleos básicos 

 

 

O mercado brasileiro de óleos lubrificantes terá a oportunidade de conhecer e 
debater a situação de abastecimento e qualidade dos óleos básicos no Brasil, 
durante o 2º Encontro com o Mercado, promovido pela revista LUBES EM 
FOCO, no dia 2 de julho de 2012, celebrando também os 5 anos de sua criação. 
Novidades e atualizações sobre empreendimentos importantes serão apresentadas 
aos participantes. 
 
revista LUBES EM FOCO celebrará, no dia 2 de julho de 2012, o quinto ano de sua 

existência, em evento que será realizado no Rio de Janeiro, e que trará aos participantes 

importantes informações e oportunidade de ouvir e debater os principais desafios e 

conquistas do mercado brasileiro de lubrificantes. 

 

As tecnologias de motores e máquinas estão cada vez mais exigentes e os óleos 

lubrificantes precisam estar adequados às novas classificações e necessidades do 

desenvolvimento desse setor. Determinadas propriedades dos lubrificantes não podem 

ser melhoradas apenas com aditivos, e requerem que as bases utilizadas na fabricação já 

tenham qualidade suficiente para atender a certas qualificações dos óleos 

comercializados no mercado. 

 

As refinarias brasileiras já operam perto do limite de suas capacidades, e o Brasil 

importa atualmente cerca de metade do seu consumo de óleos básicos, notadamente os 

básicos de grupos II e III. Entretanto, empreendimentos como o COMPERJ, a nova 

fábrica da LWART e a melhoria e renovação de processos existentes poderão suprir 

uma boa parte da demanda por melhores produtos. Mas quanto e quando? São perguntas 

que o mercado gostaria fazer e números que poderão colaborar muito com as decisões e 

perspectivas de negócio. 

  

O 2º Encontro com o Mercado reunirá os principais agentes do mercado brasileiro de 

lubrificantes, proporcionando um espaço para a troca de informações, onde apresentará 

números consolidados do mercado e trará temas de relevância para o setor. O programa 

geral será enviado em breve para todos. 

 

 


