
5º Encontro com o Mercado reuniu toda a cadeia de lubrificantes no Rio 

Recebendo perto de 300 pessoas no Centro de Convenções Sul América, no Rio de 

Janeiro, e celebrando o 8º aniversário de criação da revista LUBES EM FOCO, o 

evento, realizado nos dias 30 de junho e 1º de julho, contou com diversos participantes 

do exterior. Foram dois dias com 18 palestras de alto nível técnico, uma exposição com 

empresas nacionais e internacionais, salas para reuniões reservadas e um ótimo espaço 

para a realização de networking.  

 

De acordo com os diretores da Editora Onze, organizadora do evento e produtora da revista 

LUBES EM FOCO, em parceria com o IBP, o evento que também teve a colaboração 

internacional da ICIS, atingiu plenamente seus objetivos, podendo levar ao público 

presente as mais relevantes informações sobre mercado, regulação e tecnologia que 

influência toda a cadeia de lubrificantes não só no Brasil como em todo o mundo. 

Segundo Gustavo Zamboni, diretor da Editora Onze, o desafio este ano foi maior do que 

em anos anteriores. “Tivemos uma elevação de custos, principalmente dos serviços, pois, 

em um evento desse porte, procuramos colocar à disposição dos participantes, serviços 

médicos e de ambulância, bombeiros e segurança, além de um buffet de qualidade. Mas, 

acreditamos que o resultado final atendeu às expectativas de todos”, observou Zamboni. 

Antonio Carlos Moésia, também diretor da Editora Onze, lembrou que a disposição e 

interesse dos 18 patrocinadores e 8 expositores foram fundamentais para o sucesso do 

evento. “Estamos muito felizes de as empresas terem acreditado em nosso projeto e 

mantido seus patrocínios e estandes, e esperamos ter retribuído com o espaço adequado 

para bons negócios e um conteúdo de qualidade”, concluiu Moésia. 

A próxima edição da revista trará um resumo completo do que foi o 5º Encontro com o 

Mercado, com fotos e depoimentos, além das melhores informações sobre as palestras. 

 

 


