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Encontro com o Mercado tem temas de interesse internacional 
 

Contando com um programa que aborda temas de interesse global, principalmente 
com foco na América do Sul, o 3º Encontro com o Mercado Lubes em Foco, 
através da parceria estabelecida com a ICIS, tem sido divulgado por diversos 
países de onde é esperada uma significativa presença de participantes. Com 
tradução simultânea, o evento, que será realizado nos dias 1 e 2 de julho de 2013 
no Rio de Janeiro, terá também diversos palestrantes internacionais. 
 
 
O Panorama Econômico Brasileiro é um tema já apresentado pela Gerência de Estudos 

Econômicos da FIRJAN, na abertura dos eventos anteriores, e tem sido de enorme 

interesse do mercado de lubrificantes, uma vez que traz informações extremamente 

importantes para os executivos do setor. 

 

Uma abordagem geral de mercado trará informações do mercado mundial, da América 

do Sul e os detalhes importantes do mercado brasileiro de lubrificantes. Do 

abastecimento de básicos à coleta do óleo usado, toda a cadeia produtiva terá seus 

aspectos analisados. 

 

Temas técnicos como a influência do biodiesel nos lubrificantes, os óleos de grau 

alimentício, tendências tecnológicas e outros, enriquecem os dois dias do evento. 

 

A presença da ANP, também tradicional no Encontro com o Mercado, trará importantes 

orientações e informações ao mercado. 

 

A agenda inicial poderá ser vista no site da revista, em www.lubes.com.br . 

 

De acordo com os organizadores, é imprescindível que os interessados façam suas 

inscrições o mais breve possível, não só para aproveitar o desconto oferecido, mas 

também para garantir sua participação, uma vez que, com a divulgação internacional, as 

inscrições serão encerradas mais cedo do que de costume. 

 

As inscrições devem ser feitas por e-mail para encontro@lubes.com.br ou através dos 

telefones: 21-2224-0625 ou 21-3970-1036, e serão concretizadas após o pagamento do 

boleto correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


