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Sinopec inaugura fábrica de lubrificantes em Cingapura  
 
Dois  anos após o início de sua construção, a Sinopec, maior empresa integrada de 
energia da China, inaugurou, no dia 11 de julho, sua mais nova planta de 
lubrificantes, em Tuas, no sudoeste de Cingapura. Esta é sua primeira fábrica fora 
da China e teve um custo de 106 milhões de dólares. 

Segundo fontes da Sinopec, a planta de Cingapura servirá aos clientes do sudeste da 
Ásia, Austrália e Nova Zelândia, e tem uma capacidade de produção de 100 mil 
toneladas de lubrificantes, sendo 80 mil de óleo e 20 mil de graxas. As novas 
instalações ocupam uma área de aproximadamente 243 mil metros quadrados e 
empregará cerca de 150 trabalhadores, quando estiver operando em plena capacidade. 

“Nos últimos anos, a demanda por nossos produtos tem crescido globalmente em cerca 
de 50%, embora partindo de uma base de valores pequena. Agora, com a abertura da 
fábrica de Cingapura e um sistema de distribuição eficiente, com entrega rápida de 
produtos, vamos experimentar um crescimento ainda maior”, disse o gerente geral da 
Sinopec Lubricant Singapore, Pei Wenjun. 

De acordo com a empresa, a planta de Cingapura é fundamental para a estratégia de 
expansão global, e esta cidade foi escolhida por ser o terceiro maior polo de distribuição 
da indústria do petróleo, além de seu ambiente favorável aos negócios, além de suas 
ricas fontes de suprimento de óleos básicos e aditivos.  

A estratégia da companhia é focar inicialmente nos mercados em desenvolvimento da 
Ásia, e em seguida construir uma cadeia de plantas de lubrificantes pelo mundo e 
estabelecer uma forte rede de vendas internacional. 

A Sinopec é a maior produtora asiática de óleos básicos, com plantas em Yanshan, 
Maoming, Jinan, Gaoqiao Jingmen, Nanyang e Hangzhou, todas na China, produzindo 
coletivamente cerca de 18,5 mil barris por dia de óleos básicos API grupo I e 15,8 mil 
barris por dia de grupo II. Atualmente está construindo uma planta de aproximadamente 
5 mil barris por dia de grupo III em Maoming, e outra também de grupo III com igual 
capacidade, em Yanshan. 

No ano passado a Sinopec foi ranqueada em quinto lugar na lista das 500 maiores da 
revista Fortune. 

 
Fonte: OEM Lube News 
 


