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Acordei e recolhi o jornal na por-
ta de casa. Com a fumegante xíca-
ra de café na mesa inicio a leitura, 
e aí então recordo um velho amigo 
que um dia disse para mim que pela 
manhã, ao acordar, preferia assis-
tir na TV a filmes de Charlie Cha-
plin que noticiários, caso contrário 
não sairia de casa, com receio do 
que pudesse acontecer.

Logo na primeira página do jornal, 
no primeiro caderno, dei razão a ele.

“Em retaliação a Bolsonaro, Câ-
mara engessa Orçamento”. “Cri-
ticado, Governo decide alterar 
time de comunicação”. “Presiden-
te vai ao cinema de manhã e só ini-
cia agenda de trabalho às 11h30”. 
“Presidente do Inep é demiti-
do após mais um recuo do MEC”. 
“Bolsonaro provoca de novo, Maia 
reage e crise se agrava”. “Guedes 
critica PSL e diz que governo en-
frenta a si mesmo no Congresso”. 

E por aí vai...

E eu que no último editorial desta 
revista expressei minha confiança 
nas previsões de início de ano. Até 
que vínhamos caminhando bem, e 
após a reforma trabalhista engati-
nhávamos para a reforma da Pre-

vidência, o endurecimento das leis 
penais para coibir a corrupção em 
todos os níveis, e para nós, a tão so-
nhada reforma tributária.

Mas, as querelas políticas, pala-
cianas, a falta de jogo de cintu-
ra de alguns protagonistas, atra-
palharam o andar da carruagem, 
que mesmo em piso escorregadio, 
seguia em frente.

Os leitores da SindilubPress sabem 
do meu otimismo, mas estou quase 
trocando o otimismo, a esperança, 
pela paciência.

E é com paciência que seguirei em 
frente, sem esmorecer, na presi-
dência do Sindilub, com o apoio e 
suor dos diretores e colaborado-
res, buscando aqui e ali meios e 
formas de melhorar nosso merca-
do, nosso relacionamento com for-
necedores, Órgãos Públicos e con-
sumidores, privilegiando as boas 
práticas ambientais e a livre e sa-
dia concorrência.

Espero que ao escrever o próximo 
edital para a SindilubPress, a leitu-
ra dos títulos dos artigos seja outra, 
e eu tenha me arrependido de ter 
esboçado trocar o otimismo pela 
paciência.

Porque sempre há esperança.

Leiam nesta edição a matéria  
intitulada “Os executivos e o mer-
cado”, e vejam que tenho razão.  
Ao menos, confiemos.

Estamos no início de um novo  
Governo, e o importante neste  
momento é a união.

Li uma vez o seguinte aforismo,  
de um escritor alemão: 

“Os governos são as velas, o povo  
é o vento, o Estado é a embarcação, 
o tempo é o mar”.

Muito obrigado e boa leitura.
Laercio Kalauskas
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FIQUE POR DENTRO
Texto: Renato Vaisbih

Representantes do Sindilub e de ou-
tras entidades participaram de uma 
reunião organizada pela Plural no dia 
22 de janeiro para apresentar o projeto 
piloto de um aplicativo que está sendo 
adaptado exclusivamente para os se-
tores de combustíveis e lubrificantes 
com o objetivo de auxiliar na preven-
ção e repressão a roubos de cargas.

Criado há cerca de dois anos pela em-
presa QG Security, o Roubo de Car-
ga app está disponível para o sistema 
Android e na versão web, indica os lo-
cais onde os crimes acontecem com 
maior frequência e os tipos de cargas 
mais visados pelos ladrões. O aplica-
tivo é colaborativo, recebendo infor-
mações de caminhoneiros e outras 
pessoas interessadas em disponibi-
lizar os dados sobre as ocorrências. 
Todas as denúncias são checadas por 
moderadores antes de serem dispo-
nibilizadas online.

Durante o encontro na sede da Plu-
ral, Davidson Veiga, Chief Information 
Officer (CIO) da QG Security, respon-
sável pela área de TI, o Roubo de Car-
ga app também pode gerar alertas a 
respeito das ocorrências para as au-
toridades que estejam cadastradas no 
aplicativo e atuem em áreas próximas 
de onde o crime ocorreu. 

Assim, explica o executivo, é possível 
mapear as áreas de risco, consolidar as 
estatísticas e permitir a comunicação 
rápida às autoridades. Segundo ele, 
atualmente, as informações sobre os 
roubos de carga são muito dispersas. 
“Nosso aplicativo ajuda a compilar os 
dados para as áreas de segurança pú-
blica e privada”, afirma.

TODOS JUNTOS CONTRA 
O ROUBO DE CARGAS

Aplicativo reúne informações disponibilizadas 
por usuários a respeito de ações de bandidos 
contra veículos que transportam combustíveis  
e lubrificantes
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CADASTRO

Para ter acesso às informações sobre os casos de 
roubo de carga e também inserir dados a respei-
to das ocorrências, basta se cadastrar no Roubo 
de Carga app. Isso pode ser feito pelo site http://
cargaroubada.com ou inserindo “Roubo de Carga 
app” na busca da loja de aplicativos Google Play, 
do sistema Android. A versão para o sistema IOS 
ainda está em desenvolvimento.

Ao fazer o cadastro na versão web, o usuário tem 
acesso ao “Termo de uso app roubo de carga / 
Sessão combustíveis / lubrificantes”, com expli-
cações sobre a parceria da Plural com a empre-
sa QG Security.
 
 
 

O texto destaca que “a coleta de dados através do 
aplicativo limita-se ao menor número possível de 
informações pessoais. Dados pessoais de usuá-
rios que porventura venham a ser informados no 
site ou no aplicativo não serão disponibilizados, 
nem comercializados, sendo compartilhados ape-
nas com autoridades mediante anuência do usu-
ário durante seu cadastramento na plataforma.  
A plataforma permite, ainda, o registro anônimo 
de uma ocorrência, sendo facultada ao usuário 
esta opção”.

No final de fevereiro de 2019, a loja de aplicati-
vos Google Play, do sistema Android, indicava que 
mais de mil pessoas já haviam feito o download do 
Roubo de Carga app, que ocupa espaço de 11MB 
na memória dos smartphones. 

O Roubo de Carga app dispo-
nibilizou recentemente, em 
parceria com a Plural, uma 
área exclusiva para a comu-
nicação de casos de roubo 
de combustíveis e lubrifican-
tes. “É um tipo de crime que 
vem aumentando e causando 
grande prejuízo para as em-
presas e para a sociedade, já 
que é o setor que mais arre-
cada impostos. Agora, as em-
presas desses segmentos têm 
um canal único de comunica-
ção”, diz Veiga. 
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CAPA
Texto: Renato Vaisbih

A maioria dos executivos  
das companhias fabricantes 
de lubrificantes e também 
de empresas que fornecem 
outros produtos e servi-
ços relacionados ao setor da  
revenda atacadista fazem 
um balanço cético de 2018, 
com pontos positivos, ape-
sar das dificuldades enfren-
tadas no período. 

Para 2019, no entanto, as es-
peranças são renovadas e 
existe uma boa expectativa 

OS EXECUTIVOS 
E O MERCADO

A Sindilub Press 
mais uma vez  
apresenta a  
posição de  
executivos  
das principais  
empresas do  
setor com  
relação ao  
mercado de  
lubrificantes  
no Brasil

quanto à influência na eco-
nomia das mudanças que 
serão implementadas pelo 
novo governo, reforçando a 
importância dos revendedo-
res atacadistas de lubrifican-
tes como um canal de distri-
buição dos produtos. 

IMPORTÂNCIA  
DA REVENDA

Para realizar a reportagem, 
a Sindilub Press encami-
nhou uma série de pergun-
tas aos executivos, desta-
cando o desempenho da 
empresa em 2018, as ex-

pectativas com relação à 
política e economia no Bra-
sil e as novidades da empre-
sa para 2019.

Merece atenção ainda a 
pergunta: “Qual a impor-
tância do atacadista e como 
ele pode contribuir para o 
desempenho da empresa?”.

Leia a seguir os principais 
trechos das entrevistas  
realizadas com os execu-
tivos sobre o mercado de  
lubrificantes no Brasil.

(Segue nas páginas seguintes)
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Kleber Café Lins, gerente de  
Marketing e Desempenho de Lu-
brificantes da BR-Petrobras Dis-
tribuidora, lembra que a empre-
sa começou 2018 celebrando a 
parceria com a equipe McLaren 
de Fórmula 1, que rendeu frutos 
durante todo o ano, referindo-se 
ao lançamento do Lubrax Valora 
SN Plus no evento realizado pelo 
Sindilub e Recap em outubro,  
em Campinas. 

Lins diz que a iniciativa “trou-
xe a BR novamente para a  
posição de vanguarda tecno-
lógica, sendo o primeiro lubri-
ficante API SN Plus no Brasil. O 
ritmo da Fórmula 1 contagiou 
nossas equipes de tecnologia e  

DE VOLTA AOS BONS 
NÚMEROS DE 2013

BR – PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA 

 
CAPA • Continuação

marketing. Os cuidados se esten-
deram até a embalagem, na cor 
laranja dos carros da McLaren”.

Outros produtos que chegaram 
ao mercado são: Lubrax Supera 
Flex, 100% sintético para moto-
res ciclo Otto; Lubrax TRM-5 Plus, 
para transmissões e aprovado 
pela Mercedes Benz; Lubrax Gold 

ST; e Lubrax Rail G6, óleo ferrovi-
ário de sexta geração.

O executivo também destaca  
que a mudança de estrutura da 
BR, reunindo o marketing, ven-
das a distribuidores, compras de 
insumos, produção, logística e 
tecnologia em uma unidade de 
negócios específica para lubrifi-
cantes. “Isso permite maior foco 
no negócio e o maior estreita-
mento no relacionamento com 
nossos distribuidores e clientes 
finais”, avalia.

Lins acredita que o “mercado de 
lubrificantes seguirá crescendo 
anualmente, buscando, nos pró-
ximos cinco anos, alcançar o pa-
tamar de volume que chegou a 
possuir em 2013. A principal dife-
rença, no entanto, será no perfil 
de produtos”, destacando a uti-
lização de óleos sintéticos com 
menores viscosidades – 0Ws, 5Ws 
e 10Ws – para os veículos leves.

HOMOLOGADAS PELO INMETRO - TRAMAS DE 5 METROS COM TERMINAIS FIXO E GIRATÓRIO EM LATÃO OU ALUMÍNIO

PARA DIVERSOS FLUÍDOS:
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CAPA • Continuação

O novo posicionamento da mar-
ca Mobil para o Brasil, com a cam-
panha “Se tem movimento, tem 
Mobil” lançada em novembro, 
evidencia a presença dos lubrifi-
cantes da empresa em locais im-
prováveis, desde os bondinhos do 
Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, 
até nos foguetes da Nasa. 

“Essa estratégia é a nossa apos-
ta para disseminar a tecnolo-
gia dos nossos produtos. Somos 
uma marca profundamente co-
nectada ao movimento e o novo 
posicionamento destaca a im-
portância do lubrificante para a 
performance e a durabilidade de 
qualquer tipo de motor. Além dis-
so, estamos em constante de-
senvolvimento de novas tecno-
logias para aprimorar e inovar 
nossos produtos. Com isso, pos-

O USO INUSITADO  
DE LUBRIFICANTES

MOOVE/MOBIL

so dizer que teremos muitas no-
vidades em 2019”, esclarece o ge-
rente nacional Gerson Francisco.

Ele informa que “em 2018, con-
solidamos nosso modelo de ne-
gócios com ênfase no fortaleci-
mento de relações com nossos 
principais stakeholders: indús-
tria, montadoras, postos e ofici-

nas, por exemplo. E focamos na 
qualidade de nosso nível de ser-
viço, o que gera maior confiabili-
dade nos produtos e logística”. 

O executivo ainda aposta no cres-
cimento contínuo da marca: “ti-
vemos uma construção sólida do 
nosso negócio nos últimos anos. 
Mesmo com as incertezas econô-
micas, crescemos no último ano 
acima dos dois dígitos. Está na 
nossa essência a obsessão pelo 
bom nível de serviço, inovação, 
marca e alta performance. Temos 
perspectiva de manter o cresci-
mento devido a uma demanda 
reprimida no último ano, a nos-
sa estratégia de ter um portfólio 
completo vem se fortalecendo e 
com certeza será um diferencial”. 

A Repsol faz um balanço positivo de 
2018. “Foi um ano de crescimento e 
de consolidação da nossa marca no 
mercado. Podemos crescer em pro-
dutos e em âmbito territorial fin-
cando os nossos valores junto com 
a nossa rede de distribuidores. Vol-
tamos a duplicar os nossos núme-
ros e chegamos ao fim do ano en-
tregando os nossos produtos em 
20 estados do Brasil com uma ope-
ração com alto nível de qualidade 
e segurança”, afirma Nuno Alvarez, 
gerente nacional da empresa.

Com relação à política e econo-
mia no Brasil, ele argumenta que 
“as empresas têm de se acomodar 

CONSOLIDAÇÃO DA  
NOSSA MARCA NO MERCADO

REPSOL

às escolhas políticas dos mercados 
onde operam e focar-se em ofere-
cer aos seus clientes o seu melhor. 

Como tal, acreditamos que no pró-
ximo ano haverá boas oportuni-
dades e que temos de trabalhar de 
forma a continuarmos a merecer 
a preferência dos nossos clientes. 
Entendemos que o mercado conti-
nuará a evoluir no sentido da sofis-
ticação tecnológica e que os consu-
midores já não aceitam baixos níveis 
de qualidade”.

 A Repsol inicia 2019 com o lança-
mento de produtos “Moto” impor-
tados da Europa. 

Outras novidades são os óleos lu-
brificantes para os carros “ligei-
ros”, com baixa viscosidade e fabri-
cados no Brasil, além de produtos 
especiais com homologações da 
montadora Volkswagen, importa-
dos da Europa.
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A escolha das
MONTADORAS

+55 11 4707 0510 vendas@fuchsbr.com.brwww.fuchs.com/br

Os lubrifi cantes FUCHS são o resultado de muita pesquisa e 
desenvolvimento, em conjunto com as maiores e principais 
montadoras, para atender e superar as recomendações e 
demandas tecnológicas mais atuais.

0476_17 - Anúncio Fuchs - Produto - Dezembro2018 - 210x280mm - 2018_11_06.indd   1 09/11/2018   12:28:46
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Com mais de 15 anos de experi-
ência no segmento de lubrifican-
tes, o engenheiro Marcio Camar-
go assumiu em junho de 2018 o 
cargo de gerente geral de ven-
das da Idemitsu “com o desafio 
de desenvolver a marca no mer-
cado brasileiro”.

“Foi um período de consolidação 
da presença da empresa no seg-
mento de reposição. Iniciamos a 
nova estratégia com a ampliação 
da estrutura comercial, atingindo 
novos mercados, sempre através 
de distribuidores e revendedores 
de lubrificantes. Gostaria de res-
saltar a importância que o evento 
Ealub & Ercom teve para a visibi-

RELEVÂNCIA NOS NEGÓCIOS 
DOS PARCEIROS IDEMITSU

 
CAPA • Continuação

lidade da marca, proporcionando 
maior interação com os profissio-
nais responsáveis pela tomada de 
decisão, encurtando o caminho 
para atingir nossos objetivos”, ar-
gumenta o executivo.

Com relação à política e eco-
nomia no Brasil, Camargo afir-
ma que “as expectativas são de 
crescimento e melhorias. Após  
as eleições o mercado pare-
ce bem mais otimista e, no caso  
da Idemitsu, nosso plano é bas-
tante ambicioso, pois lançaremos 
doze novos produtos logo no iní-
cio de 2019”.

Ele destaca que, junto com a en-
trada dos novos produtos no país, 
a empresa estará focada em tra-
balhar a marca nos pontos de 
venda dos distribuidores e re-
vendedores, “buscando criar re-
levância dentro dos negócios dos 
nossos parceiros”.

Apesar dos obstáculos que sur-
giram no caminho, a fabrican-
te de lubrificantes Packblend, 
empresa do Grupo Energis 8 do 
Brasil, comemora o final de 2018 
com crescimento de 53% no seu  
faturamento. A informação é do 
CEO do Grupo Energis 8 do Brasil,  
Clovis Gimenes. 

De acordo com ele, “ainda que o go-
verno não tenha feito a sua par-
te, diminuindo o déficit público nos 
últimos anos, implantamos, a par-
tir de 2015, um planejamento es-

O PAPEL DO ATACADISTA NO 
CRESCIMENTO DA EMPRESA

ENERGIS 8 tratégico acreditando no segmen-
to de lubrificantes em geral. Aliado 
às boas práticas de governança, isso 
nos deu um resultado po-
sitivo neste ano”.

Na opinião de Gimenes, em 
2019, “o novo governo que 
se instala deve promover 
urgentemente a tão es-
perada reforma tributária 
com o objetivo de retomar 
o crescimento de fato da 
economia brasileira em to-
dos os segmentos”.
O executivo garante que a empre-
sa vai manter investimentos no ano 
que se inicia, com o lançamento de 

uma nova identidade visual das em-
balagens de lubrificantes e campa-
nhas publicitárias para reforçar a 

marca Vorax, fornecendo 
apoio para os revendedo-
res atacadistas.  

Gimenes ainda anun-
cia a abertura de novos 
centros de distribuição 
com o objetivo de facili-
tar a logística da empre-
sa. “Nossos parceiros ata-
cadistas, atuando em 
vários Estados, têm pa-

pel fundamental no crescimento  
da linha de lubrificantes e no resulta-
do que tivemos em 2018”, conclui.  
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CAPA • Continuação

Para a Hyundai Xteer, 
2018 foi importante 
para analisar o merca-
do e preparar o lança-
mento da linha de lu-
brificantes premium, 
direto da Coreia do 
Sul, com o aval do 
Grupo Hyundai, du-
rante o evento o Con-
gresso e Feira de Ne-
gócios Ealub & Ercom, 
organizado pelo Sindi-
lub e Recap, em outubro.

Wagner Tadeu Machado, diretor da 
Energia & Associados, responsável 
pela marca Hyundai XTeer no Bra-
sil, diz que, “como lançamos nos-

ATACADISTA COMO PRINCIPAL 
CANAL DE NEGÓCIOS HYUNDAI XTEER

sa marca no mercado 
no final de 2018, temos 
muitas coisas a fazer, 
como montar uma rede 
de distribuidores por 
todo o país, incluir no-
vos produtos e propor-
cionar o nosso cresci-
mento no mercado. O 
atacadista será o nos-
so principal e estraté-
gico canal de negócios, 
e com a confiança e ex-

periência que temos com esse tipo 
de empresário profissionalizado, 
atuando de forma pulverizada, jul-
gamos que os lubrificantes Hyun-
dai Xteer chegarão rapidamente aos 
consumidores finais brasileiros”.    

Para Machado, o próximo ano 
também será de análise da go-
vernabilidade do novo presiden-
te. “Ele já deu alguns sinais que 
está montando uma equipe técni-
ca forte nos ministérios, a qual po-
derá passar credibilidade ao mer-
cado interno e, principalmente, o 
internacional. Mas, temos algu-
mas reformas importantes que 
necessitam ser aprovadas para 
que o Brasil possa crescer como da 
Previdência, Tributária e a Políti-
ca. Essas ações, mais as reduções 
de despesas do governo, poderão 
ajudar no superávit fiscal, favo-
recendo os investimentos em as-
pectos básicos para a população 
brasileira”, conclui.

O gerente corporativo comercial 
do Grupo Petrol, Rogerio Padovani,  
tira uma lição de 2018. “Foi um ano 
de muito trabalho, que nos levou 
a uma série de mudanças correti-
vas, na tentativa de obter o me-

BASE PARA OS PRÓXIMOS ANOS
PETROL

ser feito, como, por exemplo, redu-
zir o índice de desemprego.

Estou otimista, e acredito em uma 
melhora significativa para o nosso 
segmento”.

O executivo enfatiza a preocupa-
ção em oferecer uma linha com-
pleta e atualizada de produtos aos 
clientes, citando o lançamento, em 
parceria com a BTS Performance, 
da linha Endurance, que tem foco 
nos carros com motores modifica-
dos para competições. “Além disso, 
nosso foco de trabalho continua 
sendo o distribuidor atacadista, 
que viabiliza toda a operação, colo-
cando o produto nas prateleiras do 
varejo”, conclui Padovani.

lhor resultado possível diante do 
que o mercado nos apresentava. 
No fim, tivemos um resultado po-
sitivo, principalmente se levarmos 
em consideração tudo o que foi 
aprimorado, nos dando uma exce-
lente base de trabalho para os pró-
ximos anos. Mesmo com todas as 
incertezas, mantivemos nosso pla-
no de investimento na fábrica, fun-
damental para o desenvolvimento 
de novos produtos e crescimento 
sustentável”, assegura.

Quanto ao futuro do Brasil, Pado-
vani afirma que “as expectativas, 
até o momento, são positivas. A es-
tabilidade política deve e vai con-
tribuir com o crescimento da eco-
nomia. É certo que há muito o que 
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NOVA FAMÍLIA DE PRODUTOS

ESTÉTICA 
AUTOMOTIVA E 
LUBRIFICANTES 
JUNTOS LUPUS

O diretor executivo da Lupus,  
Mario Panelli Filho, avalia que 
2018 foi um ano “muito difícil e 
volátil. Mesmo assim, consegui-
mos, com muito trabalho e inves-
timentos em desenvolvimento 
de novos produtos, atingir nossas 
metas e seguir no ritmo de cres-
cimento da companhia”.

Panelli Filho tem uma expectati-
va positiva para 2019, com a per-
cepção de que será viável uma ex-
pansão mais agressiva da empresa 
nos próximos anos. “Estamos tra-
balhando forte as ações de marke-
ting para a nova linha de produtos 
de estética automotiva com cam-
panhas e nomeação dos distribui-

 
CAPA • Continuação

dores máster para esse segmento, 
onde, com certeza, entrarão ataca-
distas de lubrificantes. E ainda es-
tamos com muitas novidades em 
outros segmentos, como o de veí-
culos elétricos, em fase de finaliza-
ção para lançar no mercado a mais 
completa linha de equipamentos 
para carga de baterias”, revela.
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O avanço no mercado latino-ame-
ricano, o crescimento no segmento 
agrícola em diversas regiões brasi-
leiras e o investimento em equipa-
mentos de análises laboratoriais e 
envase são motivos de orgulho para 
a Evora em 2018.

“Fechamos o ano com resultados 
positivos e satisfatórios, apesar de 
2018 ter sido desafiador. Median-
te a tantos obstáculos e incerte-
zas no cenário político, econômico e 
social, surge agora uma ruptura do 
padrão gerencial do país, dando es-
paço para um horizonte de ideias e 
possibilidades. Os indicadores eco-

NOVOS HORIZONTES 
À FRENTE

EVORA nômicos, o índice de 
confiança do consu-
midor e a entrada de  
novos investimentos 
estrangeiros eviden-
ciam a retomada do 
crescimento”, anali-
sa o diretor de marke-
ting e comércio exte-
rior da Evora, Carlos 
Diógenes. 

Segundo ele, “todos 
os dias, a Evora se dis-
põe a melhorar seus processos in-
dustriais, produtos e serviços, sendo 
o mercado, nosso principal baliza-
dor. Nossa marca está respaldada 
por um grupo de três empresas, que 
não medem esforços para manu-

faturar produtos que 
atendam elevados ní-
veis de desempenho  
e qualidade. 

Estamos atualizando 
nosso portfólio, am-
pliando nosso budget 
de marketing e au-
mentando nossa par-
ticipação em feiras 
que envolvem o nos-
so segmento. 

O mercado atacadista é fundamen-
tal no processo de distribuição e 
atendemos o setor através de re-
lações comerciais integras e du-
radouras, que levam a verdadeiras 
parcerias”.

“Para manter um bom desempe-
nho em um ano com baixo cresci-
mento econômico toda ineficiência 
teve de ser eliminada. Encerrare-
mos 2018 com um resultado muito 
melhor do que 2017 graças à ótima 
performance de nossos distribui-
dores”, assegura Flávio Martins, di-
retor geral da ITW AAM, que está à 
frente de diversas marcas, dentre 
elas a Wynn’s, com diversas opções 
que complementam o mix de pro-
dutos dos revendedores atacadis-
tas de lubrificantes.

Martins afirma também que o ne-
gócio da empresa está baseado em 

BOA PERFORMANCE  
DOS DISTRIBUIDORES

ITW AAM

grandes distribuidores, “onde nos-
so principal desafio é oferecer ca-
pacitação e estabelecer foco claro 
de atuação”.

Em sua análise sobre o cenário na-
cional, o executivo acredita que 
“a complexidade da legislação tri-
butária e o excesso de burocracia 
são os principais obstáculos que 
enfrentamos para melhorar nos-
sa competitividade. Melhorias nes-
ses dois quesitos certamente irão 
acelerar nosso crescimento e ala-
vancar a rentabilidade das empre-
sas de uma forma geral. O aqueci-
mento esperado da economia nos 

permitirá investir de novo. Segui-
mos com o lançamento de ino-
vações para o mercado brasilei-
ro e já estamos com novas vagas 
abertas para serem preenchidas  
em 2019”. 
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A Paraflu comemorou 50 anos de 
existência em 2018 com diversas 
conquistas. 

Uma delas foi a conquista da pri-
meira colocação da pesquisa 
Marcas Preferidas dos Reparado-
res, levantamento autofinancia-
do e realizado pela CINAU – Cen-
tral de Inteligência Automotiva, 
em conjunto com o Jornal Ofici-

BODAS 
DE OURO

na Brasil, na participação de mer-
cado e também na lembrança dos 
aplicadores no quesito “aditivo 
para radiadores”.

“Isso confirma que, nesses 50 
anos de história, a marca Paraflu 
é tida como referência por repa-
radores e balconistas em todo o 

país, oferecendo produtos com 
tecnologia de ponta e apoio ativo 
para toda a cadeia de reposição”, 
argumenta Marcio Batista, dire-
tor comercial .

Segundo ele, as ações comer-
ciais e o suporte técnicos ofe-
recidos constantemente ao 
mercado também merecem 
atenção. 

“Esse feedback positivo e o pro-
cesso de crescimento da Paraflu 
em nível nacional mostram que 
estamos na direção certa, atu-
ando muito próximo de nossos 
parceiros distribuidores, dando 
apoio incondicional na realização 
das vendas pelo Brasil, com mui-
to apoio técnico, comercial e in-
formativo”, conclui. 

PARAFLU 
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Pablo Lucheta iniciou a carreira na 
YPF Brasil em 2012, como gerente 
financeiro, e no final de 2018 assu-
miu a direção da empresa. Mais do 
que o novo cargo, ele comemora 
o fato de, segundo a Plural, a YPF 
Brasil ter sido a empresa que mais 
cresceu em 2018.

“Aumentamos em 22% os negó-
cios da companhia e de nossos dis-

MOTIVOS DE SOBRA 
PARA COMEMORAR

YPF
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vernos anteriores. 2019 será um 
ano de fortes ajustes, mas esta-
mos preparados e temos a segu-
rança de seguir crescendo”.

Ele ressalta ainda que “as vendas 
no atacado representam um per-
centual expressivo no nosso volu-
me. Portanto, consideramos nos-
sos distribuidores como parte da 
YPF Brasil e vamos aumentar o 
número de atacadistas para ala-
vancar nossas vendas e atingir os  
objetivos de 2019. Para suportar 
esse planejamento, concentrare-
mos esforços no nosso marketing, 
particularmente em comunicação 
e seguiremos com o apoio do pilo-
to Cesar Urnhani, como embaixa-
dor da YPF no Brasil”.

tribuidores e, mais uma vez, supe-
ramos as nossas metas. Também 
celebramos o vigésimo aniversá-
rio da empresa no Brasil com a se-
gurança de um futuro ainda mais 
promissor. Nossa linha Elaion se 
consolida como uma proposta de 
produto premium a preço com-
petitivo. Dessa forma, consegui-
mos a confiança do trade, que tem 
aumentado sua rentabilidade sem 
penalizar o bolso do cliente”, enu-
mera o executivo.

No entanto, Lucheta admite que, 
“obviamente, o momento é de 
cautela e observação. Há um novo 
governo assumindo o país com es-
tratégia econômica, aparente-
mente, bastante distinta dos go-

A CHAVE DO SUCESSO 
PARA O ATACADISTALUBRIZOL

Apesar da volatilidade do merca-
do de lubrificantes em 2018, de-
vido a fatores políticos e econô-
micos, a Lubrizol se manteve fiel 
ao seu plano de negócios, evitan-
do alterações de rota por conta 
da conjuntura estabelecida.

Segundo o gerente regional de 
vendas, Marcelo Guimarães, “o bi-
ênio 2017-2018 foi um período de 
ajustes. Acreditamos que o cená-
rio em 2019, ainda que desafiador, 
aponta para o otimismo, com uma 
economia aquecida, essencial para 
a consolidação de oportunidades e 
da estratégia ora implementada”.
O executivo pondera que “os ato-
res do mercado de lubrificantes 
buscaram eficiência e competi-

tividade, através da otimização 
de processos e redução de cus-
tos. As empresas também en-
tenderam a real importância da 
venda de valor aos seus clientes. 
Essa visão dualista de eficiência e 
competividade versus venda de 
valor é a chave do sucesso para o 
mercado atacadista”.

Para Guimarães, “o elo atacadista 
tem papel preponderante na re-
comendação do uso adequado do 
lubrificante, na comunicação de 
valor com o usuário final ou com 
aqueles que irão educá-los. Exis-
te um vasto conhecimento e fer-
ramentas de diferenciação que 
podem ser disponibilizados pelos 
parceiros de lubrificantes para 

suportá-los a alcançar o sucesso 
nesse mercado. O atacadista não 
deve deixar de utilizá-los para 
maximizar as oportunidades”.
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AUTOMOTIVA
Indo longe com você.

Tel.: 11-4246.6239
E-mail: comercial@phoenyxoil.com.br 
www.phoenyxoil.com.br

NOVAS EMBALAGENS  BAG IN BOX

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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“O ano que termina foi bem desafia-
dor, com muitos altos e baixos de-
vido ao momento que o nosso país 
vem passando. Contudo, foi um ano 
de muito aprendizado e superação. 
A Lubmix pôde amadurecer no de-
correr desse tempo e vem expan-
dindo suas raízes com o lançamento 
da marca em uma linha de produtos 
próprios, com eficiência e uma vi-
são diferenciada do mercado, como 
as mangueiras para abastecimen-
to coloridas”, avalia Rodrigo Sallum, 
CEO da Lubmix.

APRENDIZADO E SUPERAÇÃO
LUBMIX

Ele celebra a participação em even-
tos – como o Ealub & Ercom – e a 
conquista do certificado Top Five 
2018/2019, da revista NEI (Noticiário 
de Equipamentos Industriais), como a 
terceira maior empresa do segmento 
de Lubrificação e Abastecimento. 
“Isso coloca a Lubmix no mesmo ní-
vel de empresas que estão há mais de 
60 anos no ramo”, comemora Sallum.

O executivo demonstra otimismo com 
a política brasileira em 2019. “Esse pen-
samento leva a Lubmix a ampliar seus 
investimentos para acompanhar e es-
tar preparada para o crescimento que 
tanto se espera. Vamos lançar uma li-
nha completa de equipamentos de 

lubrificação e abastecimento para o 
segmento de usina e mineração. O re-
vendedor atacadista será fundamen-
tal para a geração de novos negócios 
e abertura do mercado. Estamos bus-
cando novos parceiros para distribuir 
toda a linha em determinadas regiões, 
dando exclusividade a cada um em sua 
área de atuação”, finaliza.
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A Stock Distribuidora de Petróleo 
iniciou as atividades em março de 
2018 e fechou o ano com motivos 
de sobra para comemorar: cresci-
mento verificado mês a mês, che-
gando a rede de 70 postos com 
bandeiras, volume de vendas de 20 
milhões/litros/mês e com resultado 
positivo em sua rentabilidade.

A TODO 
VAPOR

STOCK 
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Para 2019, ele afirma que a “pers-
pectiva dos sócios é muito posi-
tiva com o novo governo e com a 
retomada da economia e, conse-
quentemente, o crescimento no 
mercado de combustíveis, tanto 
que os investimentos estão man-
tidos e até ampliados”.

Uma das novidades será o lança-
mento de uma linha completa de 
lubrificantes da marca Boxter, com 
diversas ações de marketing no 
ponto de venda dos franqueados. 

Outra iniciativa será a busca por 
uma entrada maior no mercado 
do interior de São Paulo.

Referindo-se à bandeira Boxter, 
Luiz Antonio Biazolli, diretor co-
mercial da distribuidora, diz que 
“houve uma oportunidade ímpar 
para a Stock ter uma marca atrela-
da a nossos revendedores de pos-
tos com bandeira branca”. 

O ano de 2018 trouxe importan-
tes conquistas para a Petronas.

Para Adilson Capanema, diretor 
comercial da Petronas, a em-
presa superou diversos desafios 
e realizou investimentos bas-
tante significativos. O recém-
-inaugurado Centro de Exce-
lência em Pesquisa e Tecnologia 
da América Latina, em Conta-
gem (MG), avaliado em US$ 8 
milhões, é uma resposta às de-
mandas exigidas pelo mercado. 
“Esse complexo de tecnologia e 
inovação torna o Brasil um dos 
cinco satélites globais da PLI 
(Petronas Lubricants Interna-
tional), direcionado principal-
mente aos fluidos industriais”,  
reforça Capanema.

INVESTIMENTOS QUE GERAM 
RESULTADOS

PETRONAS
Além disso, con-
tinua, “tivemos o 
d e s e n v o l v i m e n -
to e o lançamento 
mundial no Brasil 
do fluido Petro-
nas Tutela, outra 
importante con-
quista da compa-
nhia. Ele é um pro-
duto que nasceu 
com o objetivo de 
atender às neces-
sidades do mer-
cado e da F1. Seu desenvolvi-
mento envolveu o melhor da  
alta tecnologia, auxiliando na 
vitoriosa performance da equi-
pe Mercedes-AMG Petronas 
Motorsports”.

Segundo Capanema, “a missão 
da Petronas é encontrar solu-
ções cada vez mais eficientes 
às necessidades dos clientes. 

São investimen-
tos que certamen-
te se transformam 
em resultados po-
sitivos. 

Hoje, atendemos a 
mais de 7 mil clien-
tes com 450 pro-
dutos de altíssima 
qualidade. Isso al-
çou a Petronas, em 
seis anos, da séti-
ma para a quarta 

posição no mercado nacional de 
lubrificantes, com 11,7% de ma-
rket share. 

É preciso destacar também que 
esse expressivo crescimen-
to contou com a valiosa e fun-
damental participação da nos-
sa rede de distribuidores. É com 
essa mesma força que avança-
remos ainda mais em 2019”.
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EVORA POLY EX
Recomendada para lubrifi cação de mancais de 
rolamentos de motores elétricos, rolamento de 
trocadores de calor, rolamentos de bombas que 
operem em alta temperatura, aplicações que exijam 
lubrifi cação permanente que requeiram produto 
com baixa separação de óleo, britadores e outros 
equipamentos sujeitos a condições severas de 
cisalhamento. 

VANTAGENS:
• Vida útil de longa duração. 
• Excelente resistência a corrosão.
• Resistência a lavagem por água. 
• Diminuição dos ruídos de maquinas. 
• Inibe a oxidação e desgaste.
• Excepcional em aplicações de 
extrema pressão. 

Fone: (19) 3397-4800
comercial@evoralub.com.br

www.evoralub.com.br

lubr if icantes

GRAXA DE POLIURÉIA

O presidente da JX Nippon Oil  
& Energy do Brasil, Shigehiro  
Okuyama, destaca a experti-
se dos revendedores atacadistas 
como um diferencial importan-
te para a disseminação dos lubri-
ficantes da marca ENEOS no país. 
“Esperamos muito do distribui-
dor com relação à venda dos lu-
brificantes da marca ENEOS de-
vido aos seus conhecimentos de 
mercado, experiências, canais de 
vendas e o entendimento dife-
renciado deste mercado gigan-
tesco que é o Brasil. Quando en-
fatizamos a alta qualidade dos 
lubrificantes da marca ENEOS e a 
alta tecnologia da JX Nippon Oil & 
Energy Corporation, temos a cer-
teza que os distribuidores enten-
dem nosso diferencial e se esfor-
çam para vender os lubrificantes 
da marca ENEOS”, pondera.

Okuyama admite que 2018 foi 
“muito duro para a JX Nippon Oil 
& Energy do Brasil, a flutuação da 

DIFERENCIAIS  
DA REVENDA

JX NIPPON OIL & 
ENERGY DO BRASIL
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taxa de câmbio foi muito drástica 
e o mercado brasileiro de lubrifi-
cantes é extremamente compe-
titivo. Esses fatores tiveram um 
impacto muito grande nos re-
sultados de nossa companhia. 
No entanto, temos uma presen-
ça global e continuamos tendo  
o espírito pioneiro em um mer-
cado gigante e promissor como 
o mercado brasileiro. Vamos nos 
esforçar para divulgar mais a 
marca ENEOS”.

A empresa está presente no mer-
cado brasileiro atualmente com 
os seguintes produtos disponí-
veis em tambores de 200 litros e 
1 litro de frascos 12x1 em caixas: 
ENEOS 5W30 API SN ILSAC GF5 
Sintético; ENEOS 10W40 API SN 
Semissintético; e ENEOS 15W40 
API SL Mineral. 

Para 2019, a JX Nippon Oil & Ener-
gy do Brasil está preparando no-
vos materiais promocionais para 
a divulgação e conhecimento da 
marca ENEOS pelos clientes e 
consumidores, além de mudar o 
design dos rótulos dos produtos 
para enfatizar a qualidade e pro-
cedência japonesa.

Durante o ano estão previstos 
os lançamentos dos lubrifican-
tes ENEOS 15W40 API SN Se-
missintético; ENEOS 5W40 API  
SN VW 502 Sintético; ENEOS 
CVT; ENEOS ATF; e ENEOS 0W20 
SN Sintético.
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O Diretor de Óleos Básicos da Lwart 
Lubrificantes, Gustavo Cardoso, 
aposta na integração de toda a ca-
deia produtiva, “para obter o cresci-
mento do mercado nacional e bene-
ficiar o setor”.

Cardoso ressalta que a Lwart con-
solidou em 2018 a sua posição 
como um dos principais fornecedo-
res do Grupo II, sendo o único pro-
dutor nacional. Ele avalia que o pri-
meiro semestre foi mais agitado, 
“influenciado pelos eventos climá-
ticos ocorridos no golfo do México 
ainda em 2017, que trouxeram es-
cassez de petróleo e alta nos pre-
ços, principalmente para óleos bá-
sicos do Grupo II. Em paralelo, veio 
o aumento da demanda de básicos 
de maior qualidade (G2 e G3) devido 
à evolução dos requisitos de tecno-

BENEFÍCIOS PARA TODA A 
CADEIA DE LUBRIFICANTES

LWART

logia e qualidade dos lubrificantes, 
principalmente para linha de moto-
res a diesel”.

O diretor da Lwart também afirma 
que 2018 foi “um ano de grande sa-
tisfação pelo início das operações 
do LWARTECH –  centro de tecno-
logia analítica para óleos lubrifi-
cantes, minerais, isolantes e outros 
fluidos para todo o mercado. Bem 
como o lançamento do LW OMA, um 
óleo básico mineral utilizado para 

formulação de adjuvantes para pul-
verização agrícola”.

Com relação às expectativas para 
2019, Cardoso acredita “no país e 
no seu poder de recuperação, além 
do otimismo da economia com o 
novo governo. Estamos prontos 
para enfrentar os desafios que sur-
girão para manter a nossa parti-
cipação no mercado brasileiro do 
Grupo II, que deve crescer ainda 
mais. Para 2019, temos novidades 
com relação à aceitação dos óle-
os básicos Lwart nas novas tecno-
logias de lubrificantes como CK-4 
para linha diesel e SN Plus para li-
nha de veículos de passeio”. 

Por fim, ele reitera que a Lwart se-
gue no “programa da logística rever-
sa pós-consumo (coleta e rerrefino), 
visando elevar a eficiência e ao incre-
mento na obtenção do óleo lubrifi-
cante usado, principal matéria-prima 
de todo processo de rerrefino”.  
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Deborah Sciamarella, gerente de 
marketing da Castrol do Brasil, diz 
que “apesar de 2018 ter sofrido tur-
bulências por consequência de diver-
sos fatores, como eleição presiden-
cial, instabilidade economia, greve 
dos caminhoneiros, flutuações de 
câmbio entre outros, foi um ano bas-
tante positivo para a Castrol do Brasil 
e há muito para comemorar!”.

Ela cita o fato de ter sido uma das 
poucas empresas que apresentaram 
crescimento de participação no seg-
mento de lubrificantes para carros e 

HÁ MUITO PARA COMEMORAR!
motos, de acordo com a 
Plural, na comparação de 
2018 com 2017.

No balanço 2018, a exe-
cutiva ainda lembra que a 
Castrol foi eleita a marca 
número 1 de lubrificantes 
do país, segundo pesqui-
sa da revista “Quatro Ro-
das”; a empresa lançou 
o novo Castrol GTX Ultraclean, com 
tecnologia semissintética que permi-
te uma limpeza mais eficaz da borra 
no motor; e a entrada no ar de um site  
(www.meuoleocastrol.com.br) que 
encontra o óleo recomendado para 
o motor de um determinado modelo 
de carro em poucos segundos, atra-

vés de texto, voz ou ima-
gem. Quanto ao ataca-
dista, Deborah acredita 
que “ele deve garantir um 
atendimento diferencia-
do, distribuição abran-
gente e eficiente, com 
suporte adequado às ne-
cessidades regionais. Em 
um país com as dimen-
sões do Brasil, é impor-

tante ter parceiros alinhados aos va-
lores e à estratégia da marca e com 
excelência no atendimento aos nossos 
clientes. Buscamos sempre parceiros 
de distribuição capazes de vencer es-
ses desafios, e proporcionar aos nossos 
clientes e consumidores uma experiên-
cia única com a marca Castrol”.

CASTROL 
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O diretor executivo da Fran-
ça Comércio de Querosene Ei-
reli, Paulo Diniz França, afirma  
que “o crescimento no segmen-
to dos atacadistas será funda-
mental para o próximo ano, le-
vando em consideração que 
representam a maior parte do 
nosso faturamento. Pretende-
mos aumentar as vendas para 
esses clientes”. 

Representante da tradicional 
marca Jacaré, o executivo reve-
la que busca alternativas para 
criar novos produtos que levem 
a mesma assinatura e atendam 
às exigências do mercado atual.

A FORÇA DA 
REVENDA 
ATACADISTA

FRANÇA COMÉRCIO DE QUERESONE

Segundo França, a empre-
sa “finaliza 2018 com relati-
va diminuição no crescimen-
to comparado ao ano passado, 
permanece com a mesma es-
trutura operacional e reduziu as 
vendas para fora do estado de 
Minas Gerais, prejudicada pela 
legislação tributária do país. O 
crescente aumento do preço do 
barril de petróleo e do dólar le-
varam ao aumento de 37% do 
preço da matéria prima. 

A empresa teve também que se 
ajustar às novas regulamenta-
ções no transporte de produtos 
perigosos do país”.

Com relação ao cenário políti-
co e econômico do país, Fran-
ça acredita que “já iniciamos um 
novo ciclo na economia brasi-
leira, passando por um momen-
to de crescimento nos últimos 
dois anos. Porém depende-
mos muito do próximo gover-
no, que deverá realizar algumas 
reformas estruturais, ajustar 
as contas públicas, controlar  
seus gastos, diminuir a dívi-
da fiscal, através da reforma 
da previdência, e simplificar o 
mercado brasileiro, ajudando 
a reduzir custos de produção, 
avançando no desenvolvimento 
da reforma tributária”.
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“O aumento no preço das matérias-
-primas e a alta do dólar impacta-
ram no custo dos óleos lubrifican-
tes foram um grande desafio em 
2018, mas as estratégias implan-
tadas há três anos foram funda-
mentais para o bom desempenho 
da companhia neste período. Mu-
damos a estrutura da área comer-
cial, que passou a operar em todo o 
país por meio de uma rede de dis-
tribuição ambiciosa, e alcançamos 
grandes resultados em pouco tem-
po, crescendo 7% em vendas”, co-
memora Olivier Bellion, diretor ge-
ral da Total Lubrificantes do Brasil.

NOVOS NEGÓCIOS
TOTAL

Na avaliação dele, “2018 foi ain-
da mais especial para a Total Lu-
brificantes, porque entramos no 
segmento de lubrificantes marí-
timos, com a linha Lubmarine. E 
encerramos o ano com uma das 
notícias mais importantes para 
as nossas atividades no Brasil: a 
aquisição do Grupo Zema marca a 
entrada da Total no setor nacio-
nal de combustíveis”.   

Com o novo negócio, a compa-
nhia passa a ter uma rede de mais 
de 280 postos revendedores, a 
maior parte deles situados em 
Minas Gerais, Goiás e Mato Gros-
so, que ganharão a marca Total a 
partir de 2019. 

“O planejamento estratégico da 
Total é a longo prazo, pois acredita-
mos no potencial do Brasil. Por isso, 
de modo geral, as perspectivas são 
boas para 2019, o que vai contribuir 
para a recuperação econômica do 
país. E todos os setores serão be-
neficiados, inclusive o nosso seg-
mento”, aposta Bellion. 
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IPIRANGA
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RADNAQ


