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Palestra sobre mercado mundial é atração no 4° Encontro  
 
Os organizadores do 4° Encontro com o Mercado da revista Lubes em Foco 
confirmam a presença de consultoria internacional para a palestra sobre o mercado 
mundial de lubrificantes acabados. A Malik PIMS, empresa especializada em 
pesquisa de benchmark, enviará sua gerente e consultora sênior, Annie Jarquin, 
trará aos participantes informações relevantes sobre volumes, desafios e tendências, 
além das principais forças que direcionam o mercado. 
 
O 4° Encontro com o Mercado da revista Lubes em Foco, uma parceria entre o Instituto 

Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP e a Agência Virtual, está programado 

para os dias 28 e 29 de maio de 2014, no Rio de Janeiro, uma série de palestras nacionais e 

internacionais sobre lubrificantes e, segundo os organizadores, terá o maior número de 

participantes desde sua primeira edição. 

 

O coordenador técnico do evento, Pedro Nelson Belmiro, lembra que o nível técnico das 

palestras está bastante elevado e que a quantidade de informação que chegará ao mercado 

será de grande valia para seus agentes. “Estamos trazendo palestrantes com grande 

experiência internacional, com informações relevantes sobre os mercados mundial e 

sulamericano, além do brasileiro. Nosso objetivo é disseminar cada vez mais o conhecimento 

específico sobre lubrificantes e contribuir para o crescimento e desenvolvimento sustentável 

do Brasil”, disse Belmiro. 

 

“Estamos com todos os estandes vendidos em nossa área de exposição, o que é uma 

prova de grande interesse da indústria no evento”, comentou Antonio Carlos Moésia, 

diretor da Agência Virtual. 

 

“Chegamos a menos de duas semanas do evento, com um número expressivo de 

inscrições e queremos que todos os interessados que ainda não fizeram suas reservas não 

deixem para os últimos dias, pois o número de vagas disponíveis já está ficando 

pequeno”, disse Gustavo Zamboni, diretor da Agência Virtual. 

 

A programação do evento está disponível no site da revista em www.lubes.com.br, e as 

inscrições podem ser feitas diretamente pelo site ou pelo telefone 21-2224-0625. 

 


