
Elvin investe em novos produtos para o mercado brasileiro 

A Elvin Lubrificantes aposta em novos produtos voltados para os segmentos automotivo 

e industrial para expandir seus negócios. Com linhas de produto desenvolvidas em seus 

próprios laboratórios, a empresa afirma que acredita no potencial do mercado brasileiro 

e que investir em eficiência e tecnologia em época de desaceleração da economia pode 

fazer a diferença no futuro e significar oportunidade de crescimento.   

Os novos produtos, voltados às linhas automotivas e industriais, respectivamente, são as 

novas apostas da Elvin para o segmento. A empresa aposta na qualidade dos seus 

produtos, na eficiência tecnológica de seus laboratórios e no momento atual do mercado 

para expandir seus negócios.   

 “O mercado de lubrificantes e a nossa economia estão num momento de retração e é 

justamente este tempo que queremos aproveitar. Quando a economia reduz sua 

aceleração, as despesas aumentam e há o momento de revisão de aplicabilidade de 

produtos, busca de ganhos de eficiência e de melhores benefícios à manutenção a partir 

da lubrificação aos equipamentos das indústrias e empresas de transportes diversos”, 

afirma Luís Júnior, diretor comercial da Elvin.   

A meta da empresa para 2014 é inserir as linhas Evoli e Evora no mercado e fazer com 

que elas se firmem entre os consumidores. O volume de produção para os produtos 

neste início será baixo, mas a perspectiva da empresa é triplicar o volume de produção 

em um ano e meio.  “Naturalmente, a produção inicial para vendas será pequeno, 

porém, prevemos um crescimento acima do mercado de lubrificantes. Queremos em até 

18 meses ter uma venda três vezes acima do patamar de hoje, o que representará, cerca 

de 20% do volume médio produzido em nossa planta”, disse Júnior.  

A empresa aposta na qualidade como o grande diferencial das novas linhas EVORA e 

EVOLI. Com décadas de atuação, a Elvin é a única do ramo no Brasil que possui as 

quatro principais certificações para comprovar a excelência da produção: ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 e a ISO/TS 16949.  

EVORA é uma linha completa de lubrificantes, elaborada exclusivamente para todo o 

segmento automotivo. Trata-se de produtos desenvolvidos para motores a gasolina, 

etanol e GNV; motocicletas, motores a diesel e transmissões. A função dos lubrificantes 

EVORA é a mesma dos que já estão presentes no mercado, mas o que diferencia a nova 

linha das demais é a qualidade Elvin e a tecnologia Move Attract. 

EVOLI é a nova linha de lubrificantes industriais desenvolvida pela Elvin para a  

lubrificação de materiais, máquinas e equipamentos. Ao todo, são mais de 100 tipos de 

óleos e mais de 40 tipos de graxas, que, além das características individuais de cada 

produto, auxiliam na proteção e eleva o índice de desempenho dos equipamentos 

lubrificados.   
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