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Promax e Lubrizol assinam contrato de representação comercial 
 
A Promax, empresa brasileira com sede em Cajamar (SP), assinará, no dia 10 de 
julho, contrato com a multinacional norte-americana Lubrizol, em que se tornará 
representante comercial de seus aditivos para lubrificantes. A expectativa da 
direção da Lubrizol no Brasil é que a equipe da Promax consiga ampliar em 
aproximadamente 30% a participação da empresa no segmento. 
 
No próximo dia 10 de julho, representantes da Lubrizol, empresa norte-americana com 

mais de 80 anos, com matriz em Ohio, EUA, líder no segmento de especialidades 

químicas para lubrificantes automotivos e industriais, com laboratórios e fábricas em 27 

países, e escritórios comerciais espalhados por todo o mundo, e representantes da 

Promax, empresa brasileira com 60 anos de experiência no mercado de lubrificantes, 

aditivos e combustíveis, se reúnem em Cajamar (SP), na sede da Promax, para 

formalizar a assinatura do contrato em que a Lubrizol nomeia a Promax como 

representante comercial de seus aditivos para lubrificantes. Em 2004, a Promax já tinha 

sido nomeada representante comercial dos aditivos para combustíveis da Lubrizol e, em 

2011, passou de representante a distribuidor neste segmento. 

 

A expectativa da direção da Lubrizol no Brasil é que a equipe da Promax consiga 

ampliar em aproximadamente 30% a participação da empresa no segmento, aumentando 

o número de clientes, com a recuperação de clientes inativos, e o volume de produtos 

comercializados, melhorando o mix comercializado. O principal trunfo da Promax será 

o atendimento frequente aos clientes e a assistência técnica, que vai atuar junto à 

análise, formulação e aplicação em campo. 

 

O portifólio que a equipe de Especialidades Químicas da Promax terá à disposição para 

trabalhar compreende mais de 300 aditivos para lubrificantes dos segmentos automotivo 

(óleo para motores e engrenagens) e industrial (hidráulico, redutores industriais, graxas, 

metalworking etc.), todos produtos de altíssima qualidade e capazes de agregar 

benefícios essenciais às formulações modernas dos lubrificantes atuais. 

 

Para a assinatura do contrato, no dia 10 de julho, estão confirmadas, da Lubrizol, as 

presenças do gerente geral de vendas para América Latina, Marcelo Hipólito, do gerente 

geral de vendas Brasil, Zacharias Bezerra, do gerente do segmento industrial, e do 

gerente de contas, André Ribeiro; da parte da Promax, o diretor presidente, Roberto 

Galvão, e o diretor executivo, Luiz Wagner Angeli, além de toda a equipe de 

Especialidades Químicas, estarão presentes. 

 

Fonte: Assessoria de Imprensa da Promax 


