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Packblend confirma certificações de Qualidade 
 
A Packblend, prestadora de serviços de produção e envase de óleos lubrificantes e 
análises químicas, obteve um excelente resultado nas auditorias realizadas para a 
manutenção das certificações ISO TS 16949, ISO 14001 e ISO 9001, de seu Sistema de 
Gestão da Qualidade. A empresa possui uma capacidade de produção de 3.500 m3/mês, 
e pode envasar até 4.800 m3/mês, com várias embalagens, inclusive granel. 
 

Estrategicamente muito bem localizada l em Diadema - SP, numa área de 13.000 m
2
, a 

Packblend está próxima as principais rodovias do Estado de São Paulo: Rodovia dos 

Imigrantes, Anchieta e Rodoanel, está a cerca de 30 km do Porto de Santos e próxima das 

principais montadoras do País localizadas em São Paulo. 

 

Desde o início de sua operação, em outubro de 2012, a Packblend está autorizada pela 

ANP conforme a Resolução n.18, e produz e envasa óleos lubrificantes automotivos e 

industriais para terceiros. 

 

De acordo com a Superintendente Geral da Packblend, Luciane Marçon, a empresa 

possui larga experiência tecnológica e excelência na prestação de serviços de produção de 

óleos lubrificantes. “Contamos também com laboratório próprio para o controle de 

qualidade e o desenvolvimento de produtos, para clientes de terceirização e também para 

a prestação de serviços de análises químicas ao mercado”, comentou Luciane. 

 

A empresa possui ampla tancagem e estrutura operacional e técnica para produzir até 

3.500 m
3
/mês e envasar 4.800 m

3
/mês, com variações de embalagens que vão de 200 mL 

até envases a Granel. “Nossa planta bem como todos os produtos aqui fabricados estão 

certificados pelas normas ISO TS 16949-2009; ISO 14001-2004; e ISO 9001-2008. 

Agradecemos a todos os nossos colaboradores pelo empenho e determinação e aos nossos 

clientes e fornecedores pela confiança”, finalizou Luciane Marçon. 

 

 


