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PRODUTORES DE ÓLEOS INDUSTRIAIS QUEREM REDUÇÃO DO IPI 
 
NúcleoIndustrial criado pelo Simepetro estuda situação dos produtores de óleos 
industriais e pretende pleitear junto ao governo uma redução do IPI para produtos 
considerados “amigos do ambiente” 
  
É muito comum o mercado associar a imagem dos óleos lubrificantes ao automóvel. No 
entanto, os óleos lubrificantes possuem papel muito importante também na cadeia industrial. 
Atuando em um plano quase “invisível”, os óleos garantem o funcionamento de diversos tipos 
de equipamentos, e para tanto, são trabalhados de forma específica, muitas vezes com 
formulações exclusivas. 
Embora tenha papel tão importante, esse segmento não possui uma legislação própria, sendo 
regulado pela mesma legislação dos óleos lubrificantes automotivos. A primeira conseqüência 
é o conceito do mercado, de que se a gasolina não sofreu reajuste, o óleo lubrificante também 
não. 
Para tentar criar uma imagem específica para essa fatia da produção de óleos, o Simepetro 
(Sindicato Interestadual das Indústrias Misturadoras, Envasilhadoras de Produtos Derivados de 
Petróleo) criou um núcleo industrial. Formado por empresas que produzem óleo de corte, óleo 
solúvel, protetivo, dentre outros, o núcleo pretende chamar a atenção para as especificidades 
da produção e pleitear junto ao Fisco uma redução de IPI para produtos considerados “amigos 
do meio ambiente”. 
O primeiro ponto a ser estudado será a definição deste portfólio de produtos, deixando claras 
as condições originais de cada produto, ou seja, antes que sejam misturados e/ou 
contaminados no momento da aplicação. A seguir será necessário dimensionar este mercado. 
“Precisamos ter um número aparente de mercado para calcular a carga de impostos que 
representamos, do contrário nunca seremos ouvidos junto ao governo”, comenta o presidente 
Carlos Abud Ristum. 
Outra necessidade sentida pelo núcleo é a falta de um índice setorial demonstrando a 
performance do segmento de lubrificantes. “É importante que o Sindicato estude essas 
variáveis, pois, trata-se de um problema que é de toda a cadeia, e que acaba interferindo 
diretamente nas margens das empresas. “O setor industrial possui uma dinâmica 
completamente diferente do automotivo, e isso precisa ficar claro tanto para o órgão regulador, 
quanto para o fisco”. 
 
Sobre o Simepetro 
O Sindicato Interestadual das Indústrias Misturadoras, Envasilhadoras de Produtos Derivados 
de Petróleo, é formado por empresas produtoras de óleos lubrificantes, aditivos e graxas 
derivados de petróleo.Com sede em São Paulo, possui 57 empresas associadas, que juntas 
somam um capital social de mais de R$ 111.000.000,00, e apresentaram rentabilidade média 
no setor de aproximadamente 6% em 2008. 
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