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Encontro com o Mercado bate recorde de público  
 
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, com a 
colaboração da ICIS, foi realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2014, no Rio de Janeiro, 
com um público recorde de cerca de 350 pessoas. Com uma grande participação 
internacional, entre palestrantes e participantes, o evento contou com também com 
uma área de exposição onde várias empresas apresentaram seus produtos. 
 

Os salões do Centro de Convenções Sul América estavam lotados, e uma grande área externa 

foi aproveitada como espaço para network e troca de ideias. O nome “Encontro com o 

Mercado” foi muito bem justificado, já que praticamente todos os segmentos do mercado 

brasileiro estavam presentes, e muitos participantes internacionais também compareceram. 

As áreas reservadas para negócios e confraternização foram muito bem utilizadas, com um 

clima de satisfação e muito bom aproveitamento. 

 

Com vinte e um patrocinadores, além de oito estandes, o evento contou com 19 palestras 

técnicas e de mercado, e uma mesa redonda sobre tecnologia que envolveu as empresas de 

aditivos que produzem pacotes automotivos. O coordenador técnico do evento, Pedro Nelson 

Belmiro, elogiou o nível técnico das palestras e a grande colaboração das empresas 

participantes. “Só temos a agradecer a todas as empresas que enviaram palestrantes e 

contribuíram para o conteúdo técnico do nosso evento. Dessa forma, podemos disseminar o 

conhecimento específico em vários segmentos relacionados aos lubrificantes”, disse Belmiro. 

 

Segundo o Diretor Comercial da Agência Virtual, Antonior Carlos Moésia, o sucesso do 

evento deveu-se a um conjunto de fatores que se entrosaram muito bem. “Tivemos parceiros 

muito eficientes em todas as áreas, e o local favoreceu muito a distribuição das atividades. 

Esperamos manter esse nível de parcerias para o ano que vem”, comentou Moésia. 

 

Para Gustavo Zamboni, também Diretor da Agência Virtual, o evento proporcionou uma 

oportunidade única para associar o conhecimento ao network comercial. “O retorno mais 

importante que tivemos foi ouvir dos participantes que o aproveitamento, tanto técnico como 

comercial do evento, foi bastante grande e que a evolução do evento tem sido marcante ao 

longo desses quatro anos”, lembrou Zamboni. 

 

Os organizadores informam que o Encontro com o Mercado continuará a disseminar o 

conhecimento sobre lubrificantes, por meio de matérias que serão publicadas na revista 

LUBES EM FOCO nas próximas edições.  


