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3⁰ Encontro reúne mais de 300 pessoas no Rio  
 

Realizado nos dias 1 e 2 de julho, o 3⁰ Encontro com o Mercado – América do Sul 

da revista LUBES EM FOCO reuniu no auditório da FIRJAN no Rio de Janeiro, 
uma platéia de mais de 300 pessoas, com 31 provenientes de outros países. 
Comemorando o sexto ano de existência da publicação, que nasceu de uma 
parceria entre o IBP e a Agência Virtual, o evento deste ano contou com a 
colaboração da ICIS, que proporcionou uma divulgação a nível internacional. 
 
 
O evento apresentou 17 palestras de altíssimo nível técnico, realizadas por profissionais 
de destaque no setor de lubrificantes, e um painel de debates com representantes da 
Petrobras, YPF e PDVSA, onde foram discutidos os principais aspectos dos mercados 
desses países, principalmente o suprimento de óleos básicos. 
 
A abertura do evento contou com a presença do secretário executivo do Instituto 
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP, Sr. Milton Costa Filho, o diretor 
da Agência Virtual, Sr. Gustavo Zamboni e a Editora Sênior da ICIS, Sra. Judith Taylor, 
que deram as boas vindas a todos os participantes e comentaram sobre o 6º aniversário 
da revista LUBES EM FOCO e também sobre a parceria estabelecida com a ICIS para 
este evento. 
 
A já tradicional palestra sobre o panorama econômico mundial foi muito bem 
apresentada pelo Gerente de Estudos Econômicos da FIRJAN, o economista Guilherme 
Mercês, e trouxe um conhecimento muito interessante sobre o momento atual do Brasil 
e sua relação com a economia mundial. 
 
Um painel com os representantes das superintendências da ANP também foi muito bem 
recebido pelo público presente, e mostrou a grande sintonia que o órgão tem 
apresentado com os agentes do mercado, falando dos números do mercado, do 
monitoramento dos óleos lubrificantes e da fiscalização. 
 
As palestras sobre o Programa Jogue Limpo, realizada pelo Presidente do Sindicom, Sr. 
Alísio Vaz e sobre o descarte de óleo usado, realizada pelo Diretor Executivo do 
Sindirrefino, Sr. Walter Françolin, foram muito comentadas e bem recebidas 
principalmente pelos representantes dos vários países, tanto da América do Sul como da 
Europa, Ásia, Oriente Médio e Estados Unidos, e mostraram um bom posicionamento 
do Brasil na área ambiental. 
 
Ao final, foram sorteados diversos brindes aos participantes, como tablets e I-Pad. As 
fotos e mais comentários sobre o evento serão disponibilizados nos site da revista em 
www.lubes.com.br 
 

 

 


