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Petrowax investe R$ 1,2 milhão em Centro de Tecnologia  
 
 
Empresa do Grupo Agecom entra no mercado de análises laboratoriais para 
garantia das especificações técnicas, padronização de lubrificantes e 
desenvolvimento de novos produtos, visando uma demanda de mercado crescente 
para o atendimento da Resolução 18 da ANP, que passa a vigorar a partir de 2011. 

 
 
Vislumbrando uma demanda do mercado que passará a ser ainda maior, a Petrowax, 
empresa do Grupo Agecom, investiu R$ 1,2 milhão no Centro de Tecnologia Química 
(CTQ), que agora também passará a fazer analises laboratoriais para terceiros.   
 
De acordo com Fabio Lopes, gerente Industrial da empresa, em um primeiro momento, 
a nova resolução exigia que os fabricantes de lubrificantes tivessem capacidade 
instalada em seus laboratórios para realização de todas as análises que envolvem a 
produção, porém a exigência foi considerada complexa e houve a autorização para que 
algumas análises fossem terceirizadas. 
 
“A permissão da ANP para que algumas análises sejam terceirizadas veio de encontro 
com o projeto de modernização que a Petrowax realizou em seu laboratório e a empresa 
pretende atender também a esta demanda”, afirma Lopes. 
 
Além da modernização do laboratório, a empresa investiu na contratação e capacitação 
de equipe para atender, além das análises demandadas na linha de produção interna, 
alguns clientes externos. “Somos capazes de fazer análises como presença de Metais, 
simulação de partida a frio (CCS), viscosidade a 40°C e 100°C, Espuma, TBN, TAN, 
Umidade, Densidade, Ponto de Fulgor e Cor. Nosso objetivo é disponibilizar para uma 
fatia maior do mercado todo o know-how adquirido”, conclui o executivo. 
 
Vale lembrar que, apesar de não estar certificado na norma ISSO 17025, o CTQ da 
Petrowax já passou por auditoria com empresa credenciada e foi aprovada. A empresa já 
está trabalhando conforme as especificações da norma e passará por uma auditoria do 
INMETRO até o fim de 2010. A empresa também oferece serviços de administração de 
materiais, manutenção de estoque, suporte logístico, armazenagem paletizada, apoio 
técnico e operacional, além de controle de qualidade no recebimento, no processo e na 
expedição. Com um moderno Centro de Tecnologia Química e as Certificações ISO 
9001 e 14001, a companhia possui todos os requisitos para garantir a qualidade e 
procedência dos produtos e serviços prestados. 
 
 


