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Klüber tem nova estrutura de marketing na América do Sul 
  
  

  
A Klüber Lubrication, especializada em soluções com lubrificantes especiais, 
anuncia a formatação de uma nova estrutura de marketing para a América do Sul, 
onde possui unidades industriais no Brasil (Alphaville, Barueri, SP), Argentina e 
Chile. A empresa informa a contratação da relações públicas Fabiana Maciel para 
a coordenação de marketing. 
  

Sob a liderança do gerente de vendas, marketing e engenharia de aplicação, Jorge Efrain 

Rey de Oliveira, a missão da empresa é fortalecer a imagem dos pontos fortes da 

companhia. Entre elas, o executivo cita o atendimento personalizado; a preocupação 

com a máxima qualidade dos produtos desenvolvidos, produzidos e fornecidos; o foco 

contínuo no desenvolvimento de soluções inovadoras, de alta tecnologia; e o respeito às 

pessoas (clientes, fornecedores, colaboradores e comunidade). “Um dos nossos 

principais objetivos é manter uma comunicação aberta com o mercado para divulgar os 

nossos valores a filosofia de trabalho”, comenta Oliveira. 

  

A empresa produz lubrificantes customizados às necessidades de cada cliente e que 

contribuem para tornar os seus processos produtivos melhores, eficientes e ágeis à 

medida que melhoram o desempenho dos equipamentos. Além disso, estas soluções 

reduzem custos operacionais à medida que os lubrificantes têm maior vida útil e que os 

equipamentos, lubrificados adequadamente, têm um menor volume de paradas para 

manutenção. 

  

De acordo com a empresa, um dos principais diferenciais competitivos da Klüber 

Lubrication é a capacitação técnica da equipe, em todos os departamentos. No que diz 

respeito à estrutura de marketing, não é diferente. O gestor da área, Jorge Oliveira, está 

na empresa há seis anos. Ele é formado em Tecnologia Mecânica pela Universidade 

Estadual Paulista (Unesp), com MBA em Administração e Negócios pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e especialização em Programação Neurolinguística pela 

Universidade da Califórnia (EUA). 

  

Fabiana Maciel, a coordenadora de marketing recém-contratada, é formada em Relações 

Públicas pela Faculdade Cásper Líbero e atualmente cursa MBA em Marketing e 

Comunicação Empresarial. Antes de chegar à Klüber Lubrication, a executiva atuou em 

mercados B2B e B2E no departamento de marketing em grandes empresas, como a 

Estapar Estacionamentos e International Paper. 
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