
JX Nippon Oil tem planos para empresa de lubrificantes no México 
 
A empresa japonesa JX Nippon Oil & Energy, tem planos para estabelecer uma 
companhia própria de vendas de óleos lubrificantes na cidade do México, já em janeiro 
de 2015, para atender à crescente demanda da região. A empresa deverá ter cerca de 
US$147 mil de capital e deverá atender também a países da América Central e América 
do Sul, segundo o diretor da empresa Motoshi Sunami. 
 
 
A visão da JX Nippon Oil é de que o México tem aberto mais parcerias comerciais com 
o Japão, os Estados Unidos, e países das Américas Central e do Sul, e os fabricantes de 
automóveis japoneses estão acelerando os processos de se estabelecerem no país, para 
exportarem seus carros. Por essa razão, a empresa espera um aumento da demanda por 
lubrificantes no país, especialmente para automóveis de fabricação japonesa. 

Dessa forma, a nova companhia de lubrificantes tem a expectativa de aumentar as 
vendas no México e outros países das Américas. Atualmente, a Nippon Oil envia seus 
produtos de sua planta no Alabama – Estados Unidos, para as vendas no México, 
entretanto, a empresa não confirma se esse sistema será alterado após o estabelecimento 
da nova companhia. 

A JX Nippon Oil & Energy USA Inc. anunciou, em setembro, que iria aumentar sua 
capacidade produtiva no Alabama, de 34 milhões de litros para 56 milhões de litros por 
ano, até o final de 2015. A empresa citou o aumento na produção e vendas de veículos, 
e disse que espera um aumento de demanda também para os fluidos de transmissão 
automática, fluidos para transmissão CVT e óleos de alta eficiência e economia de 
energia, vindo de fabricantes japoneses e coreanos. 

Com o estabelecimento da empresa mexicana, a Nippon Oil informou que terá 47 bases 
de produção e 28 bases de vendas em todo o mundo. Atualmente, conta com um volume 
anual de 500 milhões de litros de lubrificantes, e espera chegar aos 900 milhões de litros 
até o ano de 2020, expandindo seus negócios em países emergentes, onde a demanda 
por lubrificantes está crescendo. 
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