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3⁰ Encontro com o Mercado trará visão internacional 
 
Além do foco na estrutura local do mercado brasileiro, com a presença marcante 
da ANP e de técnicos especialistas, o evento que se realizará nos dias 1 e 2 de julho, 
no Rio de Janeiro, apresentará palestrantes internacionais com uma visão do 
mercado global de lubrificantes, seus números e tendências. A ICIS, parceira da 
Lubes em Foco no evento, está encarregada de trazer ao Brasil o conhecimento 
específico do setor de lubrificantes no âmbito mundial. 
 

De acordo com os organizadores, o evento comemorativo do 6⁰ ano de vida da revista 

LUBES EM FOCO está se tornando um marco no setor de lubrificantes da América 

Latina, porque, além da estrutura brasileira do setor de lubrificantes, trará especialistas 

importantes da Europa e Estados Unidos, bem como dos países sulamericanos para um 

encontro de debates e troca de informações técnicas e mercadológicas.  

 

A evolução dos mercados de básicos dos grupos I, II e III é um dos pontos importantes 

que serão apresentados no Encontro por especialista internacional. 

 

“Já temos as presenças de Argentina e Venezuela confirmadas e estamos aguardando a 

confirmação de Chile e Colômbia para formarmos nossa mesa redonda de debates sobre 

lubrificantes na América do Sul”, confirmou Pedro Nelson Belmiro, coordenador 

técnico do evento e da Comissão de Lubrificantes do IBP. Segundo ele, o evento tem 

um grande objetivo de aumentar o fluxo de informações entre os países do continente, 

com uma visão mundial trazida por especialistas da ICIS. 

 

Conforme lembra Gustavo Zamboni, diretor da Agência Virtual e um dos organizadores 

do evento, o Encontro com o Mercado deste ano abrirá uma perspectiva bastante 

significativa de intercâmbio entre os países da América Latina, onde o Brasil tem muito 

a oferecer e também a aprender com os especialistas estrangeiros. “Existem aspectos do 

nosso mercado que são bastante inspiradores para o mercado sulamericano, e vice-

versa, e queremos que o evento seja um fórum apropriado a essas troca de 

informações”, lembrou Zamboni. 

 

Antonio Carlos Moésia, diretor da Agência Virtual e também organizador do evento, se 

diz satisfeito com o interesse demonstrado tanto por patrocinadores como por 

participantes e faz uma recomendação ao público interessado: “Temos recebido um 

número expressivo de inscrições, e é muito importante que os participantes não deixem 

sua inscrição para a última hora, pois, apesar de estarmos esse ano em um auditório 

muito maior, certamente deveremos encerrar as inscrições antes do tempo”, advertiu 

Moésia. 

 

O evento será no auditório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN, 

entrada pela rua Graça Aranha n⁰ 1, esquina da rua Santa Luzia, no centro do Rio. Mais 

informações poderão ser encontradas no site www.lubes.com.br  

 

 

 

 


