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Encontro com Mercado tem foco também em graxas 

 

 

O Segundo Encontro com o Mercado, organizado pela revista LUBES EM FOCO, 
que será realizado no dia 4 de julho de 2012, no Rio de Janeiro, contará com uma 
novidade que é a abordagem do mercado de graxas, suas especificações e também 
a visão do consumidor em palestra aberta. 
 
Após consulta ao mercado, e entendendo suas preocupações com relação ao segmento 

de graxas lubrificantes, a revista LUBES EM FOCO, com o apoio do grupo de trabalho 

especial de Graxas, da Comissão de Lubrificantes do IBP, incluiu algumas palestras 

específicas no Segundo Encontro com o Mercado. 

 

As especificações técnicas para a qualificação de uma graxa têm sido exaustivamente 

estudadas e debatidas por um grupo de trabalho, no âmbito da Comissão de 

Lubrificantes do IBP, e muitos aspectos importantes foram levantados pelos 

participantes, principalmente no tocante às adaptações de técnicas internacionais à 

realidade do mercado brasileiro. Espera-se que a conclusão desse grupo possa auxiliar a 

ANP na elaboração de futura legislação. 

 

Fabricantes de rolamentos, a exemplo da SKF, também mostram interesse no evento, e, 

nesse caso, uma palestra com a visão do consumidor será de grande importância para 

abrilhantar o nível de conhecimento divulgado pelo evento. 

 

O Encontro já está sendo bastante aguardado pelo mercado brasileiro, e sua repercussão 

tem estimulado os organizadores a ampliá-lo por mais um dia, o que será informado 

brevemente a todo o mercado. O mais certo é que sejam escolhidos os dias 4 e 5 de 

julho de 2012, para cobrir todos os temas. 

 

O programa com todas as palestras, e debates será divulgao em breve para que todos 

fiquem informados e programem suas participações com antecedência, uma vez que a 

procura deve ser grande e o espaço limitado.  

 

  

 


