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Painel tecnológico abordará tendências para a América do Sul 
 
Durante o 4° Encontro com o Mercado, promovido pela revista Lubes em Foco em 
parceria com a ICIS, será apresentado um painel de debates sobre tecnologias 
aplicadas aos lubrificantes automotivos, com as quatro grandes empresas 
formuladoras de pacotes de aditivos. As apresentações e posterior debate terão 
como foco o mercado sulamericano e suas particularidades. 
 
 
A revista LUBES EM FOCO, que é uma publicação fruto de uma parceria do Instituto 

Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis com a Agência Virtual, está organizando o 

4° Encontro com o Mercado, que já está sendo considerado o maior evento de 

lubrificantes da América Latina, e ocorrerá no Centro de Convenções Sul América, no  

Rio de Janeiro,  nos dias 28 e 29 de maio de 2014. 

 

O evento deste ano terá uma participação efetiva das empresas produtoras de pacotes de 

aditivos para lubrificantes automotivos: Afton Chemical, Infineum, Lubrizol e Chevron 

Oronite. Serão apresentadas informações importantes sobre as tendências tecnológicas e 

particularidades do mercado sulamericano. 

 

Ao final das apresentações, será formada uma mesa redonda para debater e responder 

perguntas dos participantes do evento, em que se poderá ampliar o conhecimento das 

tecnologias e as questões relativas à América do Sul. 

 

Segundo o coordenador do debate, e também coordenador técnico do evento, Pedro 

Nelson Belmiro, a importância da participação das empresas de aditivos é de extrema 

importância quando se trata de tendências tecnológicas, principalmente no segmento 

automotivo. “São os grandes desenvolvedores de tecnologia e os grandes investidores em 

pesquisa de novas moléculas e balanceamento de fórmulas, para atender aos requisitos da 

indústria automobilística”, comentou Belmiro. 

 

O evento já está com as inscrições abertas, e com desconto para pagamento antecipado. 

Os interessados devem entrar em contato com a Agência Virtual pelo telefone (21)2224-

0625 ou pelo site www.lubes.com.br  

 

A Agência Virtual informa ainda, que a área de exposições está bastante procurada e as 

empresas devem se apressar para reservar seus espaços.  

 

 


