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Aumenta interesse estrangeiro no Encontro com o Mercado 
 
A procura por um espaço na área de exposição do 4° Encontro com o Mercado tem 
sido bastante significativa, com grande interesse demonstrado por empresas 
estrangeiras produtoras de lubrificantes.  Contatos recebidos de diversos países 
animam organizadores e parceiros internacionais e aceleram os trabalhos de 
organização do maior evento exclusivo de lubrificantes da América do Sul. 
 
Segundo os organizadores do evento, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis – IBP e a Agência Virtual, parceiros na publicação especializada 
LUBES EM FOCO, a colaboração da ICIS tem ampliado muito a divulgação em diversos 
mercados pelo mundo, e muito interesse tem sido demonstrado por empresas de vários 
países. “Uma forma de mostrar sua marca aos países da América do Sul, principalmente 
ao mercado brasileiro é a participação nos estandes, na área de exposição do evento, e 
isso tem sido bem captado pelas empresas”, comentou Antonio Carlos Moésia, diretor da 
Agência Virtual. 
 
China, Índia e Estados Unidos são países de onde já chegaram contatos e pedidos de 
informações mais detalhadas sobre participação, tanto em estandes como em patrocínio. 
 
Os estandes já estão sendo comercializados diretamente com a Agência Virtual pelo 
telefone 21-2224-0625, onde também estão sendo efetuadas as reservas de participação. 
Espera-se uma grande afluência estrangeira entre os participantes, e o fato de haver 
tradução simultânea facilita muito a participação de vários países. 
 
Segundo Gustavo Zamboni, diretor da Agência Virtual, o novo local do evento 
proporciona um maior espaço para ampliação do número de participantes, e também para 
a área de exposição, além de local apropriado para  network. “O Centro de Convenções 
Sul América, no Rio, é um local bastante conveniente e espaçoso, entretanto, é muito 
importante que os interessados façam logo suas reservas de participação, pois a procura 
este ano será bem maior do que a do ano passado”, comentou Zamboni. 
 
O 4° Encontro com o Mercado – América do Sul da revista LUBES EM FOCO, com a 
colaboração da ICIS, será realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2014, no Centro de 
Convenções Sul América, na cidade do Rio de Janeiro. Reservas de passagens e hotéis, 
bem como traslados podem ser feitos pela Agência  WR Viagens e Turismo, que dá apoio 
ao evento, pelo telefone 21-3212-2476. 
 
 
 
 


