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Segmento de graxas tem atenção especial do mercado 
 

 

De forma inédita, o segmento de graxas foi focalizado no 2º Encontro com o 
Mercado da revista LUBES EM FOCO, realizado no Rio de Janeiro, nos dias 2 e 3 
de julho. Com palestras de especialistas do setor de lubrificantes, foram 
apresentados números de mercado, desenvolvimento de especificações, a visão do 
consumidor e produtos especiais de alto desempenho. 
  

 

O evento que reuniu mais de 200 pessoas, no Centro Empresarial Rio, na cidade do Rio 

de Janeiro, abordou entre outros temas, o segmento de graxas, trazendo palestras 

técnicas e também com uma visão ampla sobre o mercado brasileiro. 

 

Manoel Honorato, da empresa Ingrax, lembrou em sua palestra sobre Especificações e 

Tecnologia, que o grupo de trabalho especial, criado no âmbito da Comissão de 

Lubrificantes e Lubrificação do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

– IBP, tem se debruçado sobre as especificações de graxas para o mercado brasileiro, 

visando chegar a um consenso sobre a melhor forma de avaliação de produtos. Também 

mencionou a importância de se coletar dados para que o mercado de graxas possua 

identidade e estatística que suportem seu desenvolvimento. 

 

Falando sobre as tendências do segmento, Bernardo Vianna, da Chevron Lubrificantes, 

mostrou a expectativa com o aumento do uso de graxas especiais, com melhores 

desempenhos e maiores períodos de troca, além de outros fatores que causarão alto 

impacto no mercado. 

 

A SKF, representada pelo seu gerente de produtos lubrificantes, Sérgio Spaziani, 

mostrou a visão do consumidor, relacionando os principais testes de laboratório e 

bancada para avaliação de uma graxa de rolamento. 

 

Completando a série de palestras sobre graxas, Oscar Honda da ITW Chemical, em sua 

palestra sobre graxas especiais, lembrou a importância dos produtos chamados de grau 

alimentício (Food Grade), para toda indústria que tenha relação com alimentos, bebidas 

e similares.  

 

Um resumo mais completo das palestras do 2º ENCONTRO COM O MERCADO será 

apresentado na próxima edição da revista LUBES EM FOCO, e algumas palestras serão 

transformadas em artigos técnicos para melhor compreensão dos leitores da revista.s 


