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Total Lubrificantes amplia fábrica e quer dobrar produção 

A Total Lubrificantes pretende dobrar a capacidade de processamento dos 
lubrificantes até 2016 e, para isso, investirá R$15 milhões na ampliação da fábrica 
de Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo. A empresa informa que 
homologou novos óleos automotivos nas grandes montadoras mundiais. 

Segundo os dirigentes da empresa, o mercado automotivo está em franca expansão no 
País, a TOTAL Lubrificantes do Brasil pretende investir R$ 15 milhões na ampliação de 
sua fábrica, na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, a fim de dobrar a 
capacidade de envasamento dos lubrificantes no período entre 2014 e 2015. Segundo o 
executivo, outro desafio a ser superado é expansão das operações no Nordeste, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. “A estratégia é descentralizar a venda, com a busca por parceiros 
locais, como operadores logísticos e distribuidores de combustíveis lubrificantes. Uma 
das apostas são os projetos de fornecimento para montadoras, como a Honda, que passará 
a integrar o time de clientes como Peugeot, Citroën, Renault, Kia e Kawasaki”, afirma. 

Visando testar e melhorar cada vez mais os produtos de seu portfólio, a TOTAL conta 
com um moderno laboratório de análises para estudar o rendimento dos seus 
lubrificantes. Neste ambiente, os engenheiros podem testar os produtos em condições 
severas para depois transferir toda essa tecnologia para os produtos utilizados pelos 
consumidores no dia a dia. ”Ter uma equipe desenvolvendo produtos para a rua e 
trabalhar os desafios relacionados com motores de alta performance geram ideias 
interessantes, que logo derivam em soluções que não só beneficiam o consumidor final, 
mas também criam lubrificantes e graxas cada vez mais competitivos”, afirma o diretor-
geral do grupo TOTAL no Brasil, Luis David Rodriguez.\ 

De acordo com a empresa, a linha de produtos QUARTZ INEO (ECS 5W30 e MC3 
5W30) foi homologada pelas principais montadoras mundiais, e possuem tecnologia de 
ponta desenvolvida a partir da experiência que os engenheiros da companhia obtêm com 
a fabricação de lubrificantes desenvolvidos para os carros que participam de competições 
automobilísticas internacionais. 

Outro setor em que a empresa permanecerá investindo é o de patrocínios esportivos. “A 
TOTAL, uma das maiores empresas globais de petróleo e gás, sempre acreditou no 
esporte. Além de tradicionais, os crescentes investimentos em relevantes competições 
esportivas internacionais como Fórmula 1, Dakar, WRC, Le Mans e Moto GP que já 
fazem parte do DNA da companhia, na América do Sul, o destaque continuará sendo o 
incentivo à Copa TOTAL Sul-Americana, um evento popular que, certamente, ampliou a 
nossa visibilidade junto aos potenciais consumidores da marca em toda a região", finaliza 
Rodriguez. 
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