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LUBES EM FOCO e ICIS: parceria para a América do Sul  
 
O 3⁰ Encontro com o Mercado, que se realizará nos dias 1 e 2 de julho deste ano, 

no Rio de Janeiro, marcará a parceria firmada entre a revista Lubes em Foco e a 
ICIS, para a internacionalização do evento. O acordo proporcionará uma 
divulgação mais abrangente em outros países e o desenvolvimento de temas de 
caráter global, com palestrantes especializados e uma visão do mercado mundial. 
 
Mantendo-se fiel à sua orientação, de ouvir o mercado e a ele retornar com informações 

relevantes, a revista LUBES EM FOCO, nascida da parceria entre o Instituto Brasileiro 

de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP e a Agência Virtual, expande o horizonte de 

sua terceira edição do evento ENCONTRO COM O MERCADO, através de uma 

parceria com a ICIS, nome já consagrado do setor de eventos sobre óleos básicos 

lubrificantes, para trazer para a América do Sul temas e informações do mercado 

mundial, e também disseminar o conhecimento específico para os países do continente. 

 

De acordo com o diretor da Agência Virtual, Gustavo Zamboni, a parceria será muito 

importante para o evento, que terá, desta vez, uma abordagem mais voltada ao mercado 

sulamericano. “A ICIS já realiza diversas conferências pelo mundo, sempre com foco 

em óleos lubrificantes, e poderá trazer para a América do Sul uma colaboração bastante 

interessante, do ponto de vista do mercado global”, afirmou Zamboni. 

 

Para o coordenador da Comissão de Lubrificantes do IBP e editor da revista, Pedro 

Nelson Belmiro, um programa com a inclusão de palestrantes internacionais trará um 

upgrade ao evento, favorecendo a disseminação do conhecimento para um mercado 

ainda carente de informações. “Será uma oportunidade única para participantes de 

vários países da América do Sul, além de abrir os horizontes técnico e mercadológico, 

facilitando o planejamento e o desenvolvimento da indústria de lubrificantes local”, 

concluiu Belmiro. 

 

Alan Mitchell, que ocupa a posição de Head of Production – Conferences na ICIS, 

lembrou que tanto o foco como o conteúdo do Encontro com o Mercado da Lubes em 

Foco são muito similares ao tipo de conferência que a ICIS produz. “Com o sucesso 

deste evento, pensamos em continuar essa parceria em outros anos”, disse Mitchell. 

 

A mudança de local, foi necessária para atender à expectativa de aumento no número de 

pessoas presentes, que este ano deverá ultrapassar os 300 participantes. O Centro de 

Convenções da FIRJAN está bastante aparelhado e já abrigou vários eventos 

promovidos pelo IBP. As inscrições já estão abertas, e o diretor comercial da Agência 

Virtual, Antonio Carlos Moésia, recomenda não deixar a confirmação para muito 

próximo ao evento. ”Com a divulgação e o patrocínio internacional, esperamos um 

público bastante elevado. Apesar da amplitude do local, recomendamos que os 

interessados façam suas reservas o mais cedo possível, para se beneficiarem dos 

descontos e que seja evitada qualquer dificuldade de última hora”, advertiu Moésia. 

 

As inscrições podem ser feitas pelo site da revista em www.lubes.com.br ou diretamente 

pelo telefone 21-2224-0625, com Shirley. 

 


