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Encontro com o Mercado tem novo local e data marcada em 2014 
 

O 4° Encontro com o Mercado da revista Lubes em Foco será realizado nos dias 28 e 29 
de maio de 2014, no Centro de Convenções Sul America, no Rio de Janeiro. O evento 

deverá contar com grande participação internacional e contará com uma programação de 

alto nível técnico, além de espaço para a colocação de estandes para exposição de 
produtos e serviços de empresas ligadas ao setor de lubrificantes. 

 
De acordo com os organizadores, a escolha do novo local, bem mais amplo do que o anterior, 

se deveu à expectativa de aumento do número de participantes, que deverá ultrapassar a 300, e 

também para proporcionar um ótimo espaço para a troca de informações e contatos entre 

empresas nacionais e internacionais. “Em 2014 teremos um bom espaço para estandes para 

apresentação de produtos e serviços ligados ao setor, atendendo assim uma demanda que já 

vinha sendo apresentada por diversas empresas do mercado”, comentou Antonio Carlos 

Moésia, diretor da Agência Virtual. 

 

Espera-se a participação de várias empresas internacionais tanto como patrocinadoras e 

também participantes em palestras técnicas e na exposição.  

 

Segundo Gustavo Zamboni, diretor da Agência Virtual, o evento,  já tradicionalmente marcado 

para o início de julho, será antecipado para o fim de maio, em 2014, para evitar qualquer tipo 

de conflito com a Copa do Mundo de Futebol, que acontecerá entre junho e julho. 

 

O programa do evento deverá incluir temas de grande interesse do mercado brasileiro e 

sulamericano, e procurará trazer novidades tecnológicas e informações relevantes do mercado 

internacional de óleos básicos e aditivos. 

 

A Agência Virtual informa que em breve estará colocando no ar o site do evento para iniciar o 

período de inscrições antecipadas de participantes e patrocinadores.  


