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5º Encontro com o Mercado atrai estrangeiros ao Rio 

O maior evento de lubrificantes da América do Sul, que será realizado no Rio de 

Janeiro, nos dias 30 de junho e 1º de julho, já tem a presença confirmada de vários 

participantes e expositores internacionais. Mercado, óleos básicos e tecnologia 

serão os pontos fortes da conferência, que já tem sua divulgação feita também por 

mídia especializada internacional. 

 

Palestrantes internacionais e nacionais de empresas globais trazem ao 5º Encontro com 

o Mercado o foco do olhar de produtores, formuladores e de toda a cadeia produtiva de 

lubrificantes na América Latina. Sua realização será feita novamente no mesmo local do 

ano passado, no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro, e a expectativa 

é de receber cerca de 300 participantes, entre empresários, gerentes executivos e 

técnicos especialistas, além de profissionais do mercado interessados no segmento. 

De acordo com o diretor da Editora Onze, Gustavo Zamboni, a escolha de permanecer 

no mesmo local do ano passado se deveu à facilidade de acesso, ao espaço disponível 

para a realização da exposição e ao bom resultado obtido no evento anterior. “O local 

realmente possibilita uma ótima circulação de pessoas e também espaço para o network, 

tão importante nesse tipo de evento. O aumento dos custos envolvidos foi significativo, 

porém, foi um fenômeno generalizado em todos os espaços pesquisados”, comentou 

Zamboni. 

Antonio Carlos Moésia, também diretor da Editora Onze, lembrou que, apesar do 

momento econômico do país não ser o mais animador, o mercado de lubrificantes tem 

mantido um potencial de consumo bem interessante, o que estimula a realização de um 

evento desse porte. “Muitas empresas podem estar preocupadas com o seu desempenho, 

neste ano, entretanto, é em tempos de dificuldades que a exposição da marca e a 

presença junto a clientes e fornecedores se tornam mais importantes, e o Encontro com 

o Mercado proporciona esse espaço”, disse Moésia.  

As inscrições devem ser feitas diretamente no site da revista LUBES EM FOCO, em 

www.lubes.com.br, no banner do 5º Encontro com o Mercado, ou no escritório da 

Editora Onze, pelo telefone 21-2224-0625.  
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