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Os lubrificantes para pesados estão cada vez mais desenvolvidos 
tecnologicamente, de forma a acompanharem a evolução 
dos motores e as mais recentes normas ambientais
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO

O mercado de óleos de motor 
para pesados em Portugal 
está cada vez mais exigente 
no que se refere à qualidade 
dos produtos, principalmen-

te devido à evolução tecnológica dos 
motores. Com o objetivo de reduzir o 
consumo de combustível e os custos de 
manutenção, assim como assegurar o 
cumprimento das exigências ambientais 
mais recentes e aumentar a vida útil do 
motor, os lubrificantes têm uma viscosida-
de cada vez mais baixa e são desenvolvidos 
especificamente para cada tipo de motor, 

resultando numa grande complexidade 
e variedade de produtos disponíveis no 
mercado, havendo uma tendência atual-
mente para a propagação de óleos 100% 
sintéticos. A utilização de lubrificantes de 
valor e qualidade mais reduzida, que não 
satisfazem as recomendações definidas 
pelos fabricantes, assim como o não cum-
primento dos intervalos estabelecidos no 
que diz respeito à utilização dos produtos, 
podem ter como consequência avarias 
mais dispendiosas para os frotistas, para 
além de um maior consumo de com-
bustível e desgaste dos componentes. 
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LUBRIFICANTES

Cada vez mais 
tecnológicos
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QUESTÕES
1 - Qual foi a mais recente novidade introdu-
zida no mercado, ao nível dos lubrificantes 
para veículos pesados, na vossa marca?
2 - Que mais valia existe, para uma empresa 
que faça manutenção de veículos pesados, 
em usar os vossos lubrificantes?
3 - Os lubrificantes influenciam os con-
sumos dos veículos. O que tem a vossa 
marca feito, do ponto de vista tecnológico, 
para ajudar quem tem veículos pesados a 
reduzir os consumos?
4 - Que tipo de apoio técnico disponibilizam 
a quem realiza manutenção de veículos 
pesados?

Póvoa Hidráulica
Ramón Mayor – Diretor Unidade de 
Negócio de Lubrificantes
phidraulica@phidraulica.com
252 623 736
www.phidraulica.com 

1 - A última novidade colocada no mercado 
pela AVIA são os óleos com viscosidades: 
10W30: Lubrificante de base mineral super 
reforçado com aditivos da mais avançada 
tecnologia para o sector; 5W30:  Óleo lu-
brificante desenhado com tecnologia 100% 
sintético; 10W40: Lubrificante com tecno-
logia sintética. Com níveis de qualidade 
ACEA E4 / E6 / E7 / E9, são produtos 
“mid saps” válidos para veículos com ou 
sem sistema DPF. 

2 - A mais-valia encontra-se principalmente 
na qualidade dos nossos produtos. Estes 
são produzidos com óleos base de primeiro 
refino. A proximidade que mantemos com 
os nossos distribuidores é séria e contínua. 
Estamos sempre presentes para atender às 
necessidades do cliente.

3 - Os nossos produtos são desenvolvidos de 
forma a tentar reduzir o consumo do veículo. 
O segredo é que dentro da tolerância da 
viscosidade, os nossos óleos são fabricados 
para serem o mais viscosos possível, o que 
gera mais pressão e, desta forma, reduz o 
consumo. 

4 - Oferecemos um apoio especializado. 
Os nossos técnicos recebem formação re-
gularmente, tendo um treino específico nas 
capacidades técnicas dos nossos produtos 
comercializados. Propomos o objetivo de 
resolver qualquer problema que posso surgir 
durante o seu uso.

Krautli
Paulo Santos - Brand Manager
p.santos@krautli.pt
219 535 616
www.krautli.pt 
www.valvolineeurope.com

1 - Os produtos mais recentes da Valvoline 
passam pela gama NextGen, com uma 
abrangência adequada às necessidades das 
novas frotas, produtos da gama Profleet de 
viscosidade 5W30 com baixas emissões de 
cinzas sulfatadas, VAL Gear Oil 75W80W, 
75W90 em termos de caixas de velocidades 
manuais com intervalos de manutenção 
alargados e VAL Axle Oil 75W90, 75W140 
em termos de diferenciais com intervalos 
de manutenção alargados, em termos de 
caixas automáticas ATFFuel economy para 
viaturas mais recentes e em termos de an-
ticongelantes adequados às novas normas 
long live SI-OAT e  OAT da gama ZEREX, 
com aprovações OEM.
2 - A diferenciação passa por inúmeros 
pontos: a Valvoline é o fabricante de lu-
brificantes mais antigo do mundo, com 
capacidade de desenvolvimento próprio em 
todos os continentes; a marca disponibiliza 
inúmeras gamas de produtos destinadas a 
vários níveis de exigência, dos quais se des-
taca a gama de produtos Premium-Blue de 
equipamento original CUMMINS, a gama 
Profleet com produtos de base sintética fuel 
economy, a gama All Fleet com produtos 
de base Mineral, a gama NextGen com 
produtos de base regenerada que pode se 
tornar uma forte ferramenta comercial nas 
frotas que operem com cliente empenhado 
na redução da pegada ambiental e por fim a 
gama ZEREX de anticongelantes, capaz de 
garantir as mais recentes exigências OEM 
no que toca a tecnologia SI-OAT e OAT, 
com destaque para as cartas de aprovação 
OEM dos principais fabricantes de viatu-
ras pesadas, motores industriais, caixas de 
velocidades e diferenciais; disponibilizamos 
de mais de 60 produtos para fazer face às 
necessidades completas de qualquer frota; 

disponibilizamos uma capacidade de consul-
tadoria do ponto de vista dos lubrificantes.

3 - A Valvoline acompanha as necessidades 
OEM que estão a ser lançadas, prova disso é 
a grande quantidade de cartas de aprovação 
OEM que estão associadas, em especial as 
gamas Profleet, NextGen para óleos de mo-
tor e respetivas gama VAL Gear Oil eVAL 
Axle Oil para óleos de caixa de velocidades 
e diferencial. A Valvoline garante todas as 
exigências OEM das viaturas circulantes no 
nosso mercado e tem produtos que podem 
garantir reduções no consumo até 3%.

4 - Temos levado a cabo centenas de ações 
de formação junto dos nossos clientes, 
no sentido de os sensibilizar para a atual 
complexidade da lubrificação. Temos uma 
ferramenta de identificação de produtos para 
cada aplicação, mas para frotas mistas e de 
maior dimensão tentamos assumir sempre 
um papel consultor na identificação das 
melhores soluções, em função da particu-
laridade de cada frota e equipamento. Para 
isso, contribui o laboratório da Valvoline 
que facilita a análise personalizada de cada 
equipamento e respetivo desempenho do 
lubrificante. Fazemos um acompanhamento 
personalizado, suportado na primeira linha 
pelo nosso distribuidor oficial, por nós 
na segunda linha e na terceira linha pelo 
laboratório da Valvoline.   

FMF
Stephen Ainslie - Departamento Técnico
sainslie@fmf-ferramentas.com 
218 610 610 
www.fmf-ferramentas.com 

1 - A Millers Oils lançou recentemente 
um novo lubrificante de tecnologia avan-
çada, totalmente sintético para veículos 
pesados, desenvolvido para motores Euro 
VI – Trucksynth 10W-40. Este produto 
também é compatível com motores Euro 
IV e V. O novo lubrificante foi formulado 
para ajudar a otimizar consumos, reduzir 
emissões e aumentar a eficácia de motores 
diesel modernos de serviços pesados. Além 
de proporcionar a máxima proteção ao 
motor ao reduzir o atrito, ajuda a reduzir o 
desgaste do motor e maximiza os intervalos 
entre mudas de óleo. O Trucksynth 10W-40 
continua a proteger contra o desgaste do 
motor e otimiza a eficácia da frota, mesmo 
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para frotas com idades mistas. Sendo total-
mente sintético, o Trucksynth foi formulado 
para otimizar os benefícios trazidos pelo 
AdBlue, e sistemas EGR e DPF, funcio-
nando perfeitamente com tecnologias de 
redução de emissões existentes. A Millers 
Oils trabalha arduamente para assegurar 
que a gama de lubrificantes para pesados 
cumprem as especificações corretas e assim 
têm as aprovações OEM corretas. 

2 - A Millers Oils pode proporcionar uma 
gama de produtos de qualidade para pesa-
dos, para os gestores de frota, que reduzem o 
tempo de indisponibilidade. O Trucksynth 
EE 5w30 da Millers Oils é perfeito para 
as empresas que procuram a eficiência, 
sendo um produto de eficiência de energia, 
desenhado para viaturas novas para emis-
sões inferiores. A gama de lubrificantes de 
eficiência energética “EE” foi formulada 
especificamente com tecnologia de ultra-
baixo atrito, minimizando as perdas e ao 
mesmo tempo mantendo uma espessura de 
camada de óleo otimizada para lubrificar e 
proteger contra o desgaste. O Trucksynth 
EE 5w30 traz benefícios de maiores pe-
ríodos de mudas de óleo e uma redução 
de 2% a 3% no consumo de combustível. 

3 - A gama de lubrificantes tem as aprovações 
de diversos OEM. As aprovações são de uma 
gama de fabricantes reconhecidos e incluem 
Mercedes, MAN, Volvo, Renault e Scania. 
A Millers Oils introduziu uma série de pro-
dutos de viscosidade inferior na sua gama 
para pesados, tais como 5w30 e 10w30. 
Veículos que usam a viscosidade 15w40 
irão notar uma diferença na eficiência de 
combustível ao mudar para uma viscosi-
dade inferior. O TRucksynth EE 5w30 
totalmente sintético e o Truckmaster FE 
10w30 semi-sintético da Millers Oils são 
os produtos perfeitos da nossa gama para 
conseguir reduções de custos do combus-
tível com viscosidade inferior. Como uma 
solução às reivindicações das frotas para se 
manterem eficientes, a Millers Oils tem o 
Eclipse, um tratamento de combustível para 
pesados que não só aumenta a eficiência 
do combustível como também diminui as 
emissões e limpa os injetores. 

4 - Oferecemos a linha de ajuda “technical 
helpline” onde pode falar com especialistas, 
que podem encontrar a tecnologia mais 
indicada para usar ou numa só viatura ou 
numa frota. Esta ajuda reduz o risco de 
encomendar incorretamente e assegura um 
serviço de qualidade. A nossa linha de ajuda 
técnica pode ser contactada por telefone 
ou email. A Millers Oils também oferece 
um serviço de verificação de amostras. O 
serviço de análise de óleo da Millers Oils 
permite que descubra a condição do óleo.

Trusaco
Fernando Abrantes - Portugal Business 
Manager
f.abrantes@trusaco.es
trusaco.portugal@gmail.com
965 361 144
www.mtlubricantes.com

1 - O Grupo Trusaco lançou no início deste 
ano uma série de lubrificantes nomeadamen-
te para camiões com sistemas de tratamento 
de gases, sendo que podemos salientar os 
FE – Fuel Economy 5W30 (ACEA E4/E6/
E9), os 10W40 com ACEA(E4/E6/E9) e 
até a referência 15W40 E9, obedecendo 
às normas Euro V e Euro VI e permitindo 
manter eficazes e sem obstruções os sistemas 
de filtro de partículas ou outros que as via-
turas possuam, conseguindo uma poupança 
elevada nos custos de manutenção.

2 - Possuímos uma gama alargada de refe-
rências, com a vantagem de nos situarmos 
num patamar de preços muito competitivo, 
ou seja, apostamos em colocar no mercado 
lubrificantes com baixo preço e qualidade 
Superior (TQLP-Top Quality Low Price). 
Conseguimos isso minimizando ao máxi-
mo os custos. Procuramos dar ao cliente a 
necessária tranquilidade da qualidade dos 
óleos que fabricamos através das normas de 
qualidade que a nossa fábrica possui (ISO 
9001) assim como as devidas aprovações 
que os nossos lubrificantes conseguem 
ter, como é o caso das homologações da 
Mercedes-Benz e outras em aprovação ou 
homologação. 

3 - Estamos atentos às necessidades do mer-
cado e ao lançamento de novos motores para 
acompanhar as suas necessidades. Temos 
uma parceria com uma multinacional do 
setor dos aditivos para podermos aceder a 
toda a informação necessária para fabricar 
os lubrificantes mais modernos. Se forem 
usados os lubrificantes corretos e se efetua-
rem planos de lubrificação para as diversas 
viaturas podemos obter ganhos consideráveis 
nos consumos.

4 - Temos um departamento técnico com 
um engenheiro especializado, para poder-
mos recomendar o óleo adequado para 
qualquer tipo de viatura. Existe um co-
laborador em Portugal que cobre todo o 

território e que pode dar assistência técnica 
a qualquer frotista.

ABLUBS
Catarina Almeida - Gestora Canal Retalho 
geral@ablubs.pt 
231 244 200 
www.ablubs.pt
portugal.havoline.com

1 - A mais recente novidade da AB Lubs 
é o AB TRUCK ULTRA LS 5w30, com 
aprovação da MAN e a cumprir as restan-
tes especificações: ACEA E6/E7/E9-16, 
API CJ-4/SN, MB 228.51/228.31/235.28, 
MAN M3677/M3477/M3271-1, MTU 
Type 3.1, Volvo VDS-4/- VDS-3/CNG, 
Renault Trucks RXD/RLD-3/RLD-2/
RGD, Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M 
Plus, Cummins CES 20081, JASO DH-2, 
Caterpillar ECF-3, Deutz DQC IV-10LA. 
Detroit Diesel DDC 93K218, Voith Oil 
Class B e Scania Low Ash/LDF-4.

2 - As mais valias são: a garantia de produtos 
de elevada qualidade, com aprovações de 
marcas construtoras, assumindo as vantagens 
preço/qualidade, apoio técnico dos nossos 
comerciais altamente formados e respetivo 
acompanhamento, assim como uma dis-
ponibilidade quase imediata de produto.

3 - Do ponto de vista tecnológico, a AB Lubs 
optou por integrar na sua gama produtos 
com baixas concentrações de enxofre e fósfo-
ro (baixos teores de cinzas), denominados de 
LOW SAPS, que protegem o funcionamento 
dos catalisadores e dos filtros de partículas 
reduzindo assim o desgaste e consumo dos 
materiais. Os nossos lubrificantes são feitos 
com bases da Petrogal e da Repsol, consi-
derados os melhores produtores de bases, 
assim como aditivos da Lubrizol, garantindo 
a elevada qualidade dos nossos produtos.

4 - O apoio técnico passa pela disponibi-
lidade de comercias altamente formados, 
permitindo um acompanhamento próximo 
da aplicação e desempenho do produto, 
possibilidade de análises periódicas ao lu-
brificante utilizado e especialistas externos 
da marca Texaco.
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Fuchs
Filipe Peralta - Gestor de Produto 
Automotive
fuchs@fuchs.pt / f.peralta@fuchs.pt
229 479 360 ; 937 650 042 
www.fuchs.com/pt

1 - Em 2018 foi disponibilizado o TITAN 
CARGO LD4 SAE 5W-30, um novo óleo 
de motor de Ultra Elevada Performance, 
especialmente para intervalos de mudança 
alargados em motores SCANIA Euro VI. 
O TITAN CARGO LD4 SAE 5W-30 foi 
desenvolvido de acordo com a especificação 
SCANIA LDF-4, que permite que o óleo 
de motor seja usado em motores SCANIA 
D9, D13 e motores a gás, com classes de 
emissão desde a EURO I até a EURO 
VI. Graças à compatibilidade com versões 

anteriores, o TITAN CARGO LD4 SAE 
5W-30 garante operações seguras ao longo 
do ano em praticamente todos os motores 
SCANIA e proporciona grande potencial de 
racionalização. As exceções são os motores 
SCANIA V8, que cumprem as especifica-
ções SCANIA LDF-3 ou SCANIA LA. 
Especificações que são cumpridas pelos 
produtos FUCHS TITAN CARGO LD3 
SAE 5W-30 ou TITAN CARGO MAXX 
SAE 5W-30.

2 - A primeira grande mais-valia é que uma 
empresa tem a garantia de estar a escolher 
produtos de qualidade, onde consegue ve-
rificar quais as especificações, as aprovações 
oficiais e as recomendações. As aprovações 
dos produtos apresentadas pela Fuchs são 
oficiais e podem ser comprovadas por carta 
oficial da marca. Outra mais-valia é o facto 
de a Fuchs possuir uma gama de produtos 
abrangente. O cliente Fuchs tem a garantia 
de ter sempre uma solução de lubrificação 
para as suas necessidades e de acordo com 
as exigências dos fabricantes dos veículos 
que constituem a sua frota.

3 - A Fuchs desenvolve produtos em parceria 
com os principais fabricantes de equipamen-
tos. Quando sai uma nova especificação que 

tem de ser cumprida por um determinado 
produto, a Fuchs desenvolve-a para que 
venha a cumprir todos os requisitos desta 
especificação. Para isso, temos em conta 
todos os requisitos, tais como economia 
de combustível, economia de óleos lubrifi-
cantes, baixas emissões e elevados intervalos 
de mudança. Outra inovação da Fuchs é a 
tecnologia XTL. A sua principal vantagem 
tecnológica é o comportamento otimizado 
da viscosidade-temperatura. Esta tecnologia, 
quando comparada com os óleos base con-
vencionais, possui um índice de viscosidade 
particularmente elevado, oferecendo um 
excelente potencial de performance sob 
condições de funcionamento muito quentes 
ou muito frias. Os testes confirmaram as 
vantagens da tecnologia XTL relativamente 
aos óleos de motor convencionais SAE 5W-
30: melhor comportamento no arranque a 
frio (os tempos foram reduzidos até 55% 
na lubrificação e 35% no arranque), me-
nor consumo de combustível (redução até 
1,7%), menor consumo de óleo (até 18% 
menos), estabilidade melhorada do enve-
lhecimento e desgaste reduzido (redução 
em 38% na variação da viscosidade), me-
lhor proteção com E10. Os óleos premium 
de elevada qualidade – TITAN CARGO 
MAXX SAE 5W-30 e TITAN CARGO 
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MAXX SAE 10W-40 – incluem a nova 
tecnologia XTL e já foram aprovados por 
fabricantes de motores de renome.

4 - Acompanhamento regular e imediato 
de acordo com as necessidades. Com um 
laboratório local, a Fuchs disponibiliza um 
serviço de análises de rápida resposta para 
comprovar o comportamento do óleo usado 
após o número de horas de funcionamen-
to. Por exemplo, se um cliente necessita 
de ajustar o intervalo de mudança de um 
determinado óleo, a Fuchs pode fornecer 
o serviço de análises periódicas para deter-
minar o comportamento do lubrificante 
ao longo do seu tempo de vida e prever 
quando este deve ser mudado.

Lubrigrupo
Marco Pacheco - Administrador
marco.pacheco@lubrigrupo.pt
932 255 111
www.lubrigrupo.pt

1 - O que temos a destacar são melhora-
mentos nas formulações dos Mobil Delvac 
MX ESP 15W-40 e Mobil Delvac MX ESP 
10W-30, por forma a cumprirem os novos 
padrões para a próxima geração de óleos 
para motores a diesel de veículos pesados 
estabelecidos pelo American Petroleum 
Institute. Os benefícios destes óleos incluem: 
redução da taxa de oxidação para ajudar a 
manter a viscosidade ideal do óleo e reduzir 
os depósitos de verniz e de lamas no motor; 
maior resistência ao cisalhamento, resultan-
do na manutenção da viscosidade do óleo, 
ao longo de toda a sua vida útil, no valor 
ideal para a janela operacional da tempera-
tura de trabalho do motor; maior controle 
de aeração, reduzindo o nível de ar retido 
no lubrificante e diminuindo o desgaste do 
motor. Estes lubrificantes agora atualizados 
são aprovados de acordo com as mais recen-
tes especificações da Volvo (VDS-4.5) e da 
Renault (RLD-4), juntamente com outros 
principais construtores (OEMs), incluindo 
Mercedes-Benz MB- 228.31, MAN M 
3575, Mack EOS-4.5 (10W30), Caterpillar 
ECF-3, Cummins CES 20086, Isuzu DEO 
(C/ DPD), ACEA E9, E7 e API CK-4, CJ-
4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 / SN, SM. De 
referir também a muito recente introdução 
do Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40, 
que resultou da atualização do anterior 
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40, estando 

agora aprovado segundo a MB 228.51 e a 
MACK EO-O Premium Plus, para além 
das aprovações anteriores ACEA E9/E7/
E6/E4, API CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4, JASO 
DH-2, DAF Extended Drain, Cummins 
CES 20081, CAT ECF-3, Isuzu DEO (c/
DPD), MAN M 3477/ M 3575/ M 3271-
1, MTU Oil Category 3.1, Volvo VDS-4/ 
VDS-3, Renault Truck RLD-3/ RLD-2, 
Deutz DQC IV-10 LA, SCANIA SCANIA 
LOW ASH. Este lubrificante pode assim 
suprir as necessidades de frotas com veículos 
pesados com e sem filtros de partículas.

2 - A mais-valia está na garantia de quali-
dade comprovável que os produtos Mobil 
proporcionam. Os produtos Mobil Delvac 
ajudam a proteger os equipamentos, além 
de possibilitarem economia nos custos. Para 
além do apoio direto dos nossos serviços 
técnicos à oficina através da elaboração de 
planos de lubrificação e de racionalização de 
produtos, a Mobil desenvolveu um conjunto 
de recursos para apoiar a oficina na sua labo-
ração: um site de pesquisa e aconselhamento 
de lubrificantes e o novo apoio laboratorial 
Mobil Serv para acompanhar o estado dos 
lubrificantes em utilização e o estado da 
frota. Também proporcionamos módulos 
de treino sobre lubrificantes e lubrificação 
para os nossos clientes. 

3 - A Mobil não tem ficado parada face à 
oportunidade da redução dos consumos por 
via da evolução da tecnologia dos lubrifi-
cantes, e em consonância com isso, lançou 
ao longo dos últimos anos lubrificantes de 
motor e de transmissão que indubitavel-
mente promovem essa mesma redução de 
consumos. Dentro dos lubrificantes para 
motor, destacamos o Mobil Delvac 1 LE 
5W30, Mobil Delvac 1 FF-01 D 5W-30, 
Mobil Delvac XHP Ultra 5W30 e Mobil 
Delvac MX ESP 10W30. São lubrificantes 
com tecnologias distintas para aplicações 
diferentes, que no seu conjunto possibili-
tam abarcar uma grande fatia do mercado. 
Relativamente aos lubrificantes para trans-
missões, foram lançados produtos sintéticos 
e semi-sintéticos, que em conjunto com os 
lubrificantes de motor adequados, promo-
vem a redução de consumo. Dentro destes, 
destacamos o multifacetado Mobilube 1 
SHC 75W90, Mobil Delvac 1 Transmission 
Fluid 75W80, Mobil Delvac 1 Transmission 
Fluid V30, Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 
75W90, Mobil Synthetic Gear Oil 75W90 
e o Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W90. 

4 - A Lubrigrupo dispõe de apoio técnico 
especializado, efetuando a elaboração de 
planos de lubrificação, racionalização de 
produtos, colheita de amostras para análise 
no laboratório Mobil Serv, aconselhamento 
para resolução de problemas relacionados 
com a lubrificação, análises rápidas in loco 

para despistagem imediata de problemas e 
formação sobre lubrificantes, lubrificação 
e boas práticas na oficina e no armazém. 
Também proporcionamos sempre que 
requerido e necessário o apoio direto de 
técnicos especializados da Mobil.

GALP
Sofia Ribeiro - Gestora de Lubrificantes 
Galp – Ramo Auto
galp@galp.com
217 242 500
www.galpenergia.com

1 - A Galp lançou recentemente o lubrifican-
te GALP GALÁXIA EXTREME SUPRA 
X 5W30, um produto 100% sintético, des-
tinado aos novos motores diesel de veículos 
pesados de elevada potência. Este lubrifi-
cante cumpre a última norma do American 
Petroleum Institute: API CK-4, os níveis 
ACEA E6/E7/E9 e as especificações mais 
recentes de um leque alargado de construto-
res de equipamentos (OEM): MB 228.51; 
VOLVO VDS-4.5; RENAULT VI RLD-4; 
MACK EO-S 4.5; DETROIT DIESEL 
DFS 93K222; CUMMINS CES 20086; 
MACK EO-S 4.5; CAT ECF-3. Permite al-
cançar intervalos de mudança de óleo muito 
alargados, mesmo em condições severas de 
utilização, maximizando a disponibilidade 
do veículo e minimizando os custos de 
operação. A sua baixa viscosidade (5W-30) 
permite obter poupança de combustível, 
sem comprometer a proteção ao desgaste do 
motor. A tecnologia de aditivação utilizada 
na formulação deste produto apresenta baixo 
teor em cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, 
garantindo a proteção e longevidade dos 
sistemas avançados de tratamento de gases de 
escape tais como Filtros de Partículas Diesel, 
sistemas de Recirculação de Gases de Escape 
e conversores catalíticos de óxidos de azoto. 

2 - Existem diversos aspetos que diferen-
ciam a proposta de valor da Galp: A Galp 
é uma marca credível; os lubrificantes Galp 
foram sujeitos aos testes dos construtores 
de equipamento e dispõem de aprovações 
formais dos OEM´s; existe uma estrutura de 
pré e pós-venda, de produção, laboratório, 
assistência técnica e equipas comerciais; a 
Galp tem grande presença nos principais 
grupos de retalho; a Galp tem o centro de 
decisão e produção em Portugal, tornando 
mais simples e célere o desenvolvimento de 



 45

produtos à medida; a Galp dispõe de uma 
área de assessoria técnica que dá apoio aos 
clientes, executa planos lubrificação, auxilia 
na preconização de produtos e efetua o 
acompanhamento de óleos em serviço; 
apresentamos soluções ambientais, através 
de produtos e serviços tais como os kits de 
combate à poluição, depósitos de recolha 
de óleos usados (Ecoil’s) e a gestão inte-
grada de resíduos; os lubrificantes Galp 
estão disponíveis em todo o país, através 
do abastecimento directo ou via parceiros 
distribuidores. 

3 - A gama Galp Galáxia é constituída por 
produtos tecnologicamente avançados e 
com elevada performance, comprovada pelas 
diversas aprovações dos construtores de equi-
pamentos. Dentro desta gama, dispomos de 
três lubrificantes, que devido ao seu baixo 
grade viscosimétrico (5W30) proporcionam 
uma elevada poupança de combustível: 
GALP GALÁXIA EXTREME 5W30; 
GALP GALÁXIA EXTREME SUPRA 
5W30 e GALP GALÁXIA EXTREME 
SUPRA X5W30. 

4 - A GALP dispõe de uma área de assessoria 
técnica composta por técnicos especiali-
zados que dão apoio aos nossos clientes; 
desenvolvem ações de formação, executam 
planos de lubrificação e auxiliam os clientes 
na preconização de produtos. Efetuamos 
ainda o acompanhamento de óleos em 
serviço, através de análises físico-químicas 
personalizadas, análises de campo para o 
acompanhamento de operações e de pro-
dução, fornecimento de kits de análises 
expeditas e soluções para o tratamento de 
óleos em serviço.

Petronas
Jacques Chemidlin - Marketing Manager 
Cluster Iberia, France, Benelux
www.pli-petronas.pt 

1 - O mais recente lubrificante para veículos 
pesados que lançámos em Portugal foi o 
PETRONAS URANIA 5000 LSE 10W-40, 
que tem API CI-4, ACEA E6 / E7, e tam-
bém MB 228.51, MAN M3477, MACK 
EO-N, VOLVO VDS-3 e Renault VI RLD-
2, complementando a gama existente.

2 - Os lubrificantes Petronas Urania com 
tecnologia Viscguard são formulados para 
proteger contra depósitos e manter a vis-
cosidade ideal, tendo produtos concebidos 
para cobrir a maior percentagem possível 
da frota. Temos lubrificantes com maiores 
viscosidades, como 20W-50 e 15W-40, com 
viscosidade média (10W-40) e lubrificantes 
de baixa viscosidade (5W-30). Os produtos 
Petronas Urania apresentam aprovações 
Mercedes, MAN, Scania, Deutz, Volvo, 

Renault, Mack, Cummins, DAF e MTU 
entre outros.

3 - Na Petronas, os óleos totalmente sin-
téticos e de baixa viscosidade permitem 
intervalos de troca mais longos e reduzem 
o consumo de combustível na maioria dos 
casos, e também são adequados para veículos 
que cumpram com o regulamento Euro VI. 
4 - Temos uma equipa de três pessoas no 
Departamento de Tecnologia ibérico, que 
fornece suporte técnico aos nossos clientes 
em Portugal e Espanha. Também oferece-
mos a qualquer utilizador a utilização da 
nossa ferramenta Lub Recommender no 
nosso site, para encontrar o lubrificante 
mais adequado. E também damos aos nossos 
clientes a possibilidade de realizarem análises 
de óleo usado.

Spanjaard
Amadeu Teixeira Fernandes – Country 
Manager
amadeu.fernandes@kroon-oil-portugal.com 
919 984 951
www.kroon-oil.com
www.spanjaard-portugal.com

1 - Houve recentemente a introdução de 
um novo refrigerante/anticongelante com 
novas normas Caterpillar, CAT EC-1 MAK, 
A4.05.09.01. Assim surgiu o Kroon Oil 
Coolant SP 17 (com a adição de ácidos 
fenólicos especiais, nitrito e molibdénio) 
e também um novo ADBlue de qualidade 
máxima. Queremos introduzir no mercado 
uma segunda marca fabricada por nós, a 
VAT OIL, que terá gamas completas para 
todos os setores.

2 - Ter a certeza que poderá usar produtos 
aprovados pelos fabricantes para uma ver-
dadeira alternativa à origem de qualidade 
máxima! É possível consultar o nosso site de 
recomendação para obter o produto certo, 
as quantidades necessárias e os tempos de 
manutenção para cada tipo de serviço. No 

site, a consulta é completa, com o conhe-
cimento de todos os pontos de lubrificação 
para além dos óleos de motor e caixa, rela-
ciona com o tipo de utilização da máquina 
através dos aspetos de trabalho, consumo 
de combustível, carga média transportada 
e o tipo de clima.

3 - Sim, os lubrificantes tribológicos, que 
tem como missão o estudo aprofundado do 
desgaste e fricção e o seu combate através 
de lubrificantes exta-aditivados. A tribo-
logia une os campos da mecânica, física, 
química, materiais e os conhecimentos em 
lubrificação atrito e desgaste para prever o 
comportamento de sistemas físicos. O site 
de recomendação que disponibilizamos é 
um sinónimo deste conhecimento entre 
o tipo de utilização e o lubrificante mais 
adequado ao desgaste em curso através do 
conhecimento do consumo médio, carga 
média, clima e tipologia de terreno e traba-
lho executado. A Kroon Oil, tem também 
na sua oferta produtos extra aditivados 
para todas viscosidades, com a tecnologia 
e referência Poli Tech, onde os parâmetros 
de proteção são todos extremados para 
oferecer o melhor produto possível para 
cada viscosidade.

4 - Temos ferramentas e formação para 
o cliente. Para além das manutenções re-
gulares, oferecemos ainda um programa 
de manutenção especializado nos pontos 
fulcrais de cada máquina para correções 
sem intervenção mecânica e de proteções 
extra para casos críticos, especialmente com 
gama de lubrificantes especiais Spanjaard.

Liqui Moly
Miguel Ribeiro - Heavy Duty Sales 
Executive Iberia
comercial.iberia@liqui-moly.com 
219 250 732
www.liqui-moly.pt 

1 - A Liqui Moly adicionou à sua gama de 
lubrificantes para pesados o mais recente 
TRUCK TOP TRUCK 4350 5w30, que 
entre outros argumentos destaca a sua total 
compatibilidade com os sistemas EURO 4, 
EURO 5 e também o mais recente EURO 
6. Entre as aprovações mais comuns, in-
cluem-se a ACEA E9, Volvo VDS-4, Scania 
LDF-4 e a MB 228.51.
2 - O lema da Liqui Moly é “Qualidade 
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Garantida”. Conseguimos que os nossos 
produtos exibam excelentes características 
e sejam verdadeiramente um aliado de uma 
frota porque controlamos o processo de 
produção desde o início, já que todos os 
nossos óleos são desenvolvidos e produzidos 
exclusivamente dentro das nossas instalações, 
na Alemanha. Depois, determinamos rigo-
rosos padrões de qualidade que têm que ser 
atingidos ou superados dentro dos nossos 
laboratórios. Só assim conseguimos assumir 
e garantir perante o mercado uma qualidade 
absoluta em qualquer circunstância.

3 - O desenvolvimento dos lubrificantes 
obedece a determinadas normas impostas 
pelos fabricantes dos veículos. Essas normas 
por si só já exigem que o lubrificante a ser 
aprovado deva cumprir com determinados 
parâmetros - entre eles, a capacidade de 
redução do atrito entre as peças móveis e 
consequentemente a maior ou menor dis-
sipação de calor. Na Liqui Moly, utilizamos 
óleos-base criteriosamente selecionados e 
aditivos exclusivos para criar um produto 
final que excede as exigências do fabrican-
te, não só pela aprovação necessária, mas 
também porque temos sempre presente a 
necessidade de preservar o ambiente.

4 - A Liqui Moly Iberia tem em Portugal 
uma equipa de oito profissionais com for-
mação específica e disponibilidade para 
fornecer apoio técnico. Uma ajuda muito 
eficaz e valorizada é o nosso Guia de Óleos 
online, com uma extensa base de dados que 
permite saber qual o óleo/produto indica-
do para cada sistema de um determinado 
veículo pesado.

Total
Sandra Domingos - Responsável 
Marketing e Serviço Cliente
sandra.domingos@total.com
211 957 847
www.total.pt
blog.total.pt

1 - A Total lançou recentemente a gama 
Rubia OPTIMA, com três novos lubri-
ficantes para motor: os produtos TOTAL 
RUBIA OPTIMA 1100 15W-40, TOTAL 
RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30 e 
RUBIA OPTIMA 2100 XFE 10W-30. 
Com as certificações API CK-4 e FA-4 
A os TOTAL RUBIA OPTIMA foram 
desenvolvidos para as mais recentes e efica-

zes motorizações. Esta nova gama eleva os 
óleos de motor Diesel Pesado a um padrão 
mais elevado, superando a API CJ-4 com 
uma formulação avançada para otimizar o 
desempenho e proporcionando uma proteção 
excecional contra o desgaste (+56%), uma 
melhoria da limpeza dos pistões (+70%) e um 
excelente controlo da oxidação (+83%). Os 
lubrificantes TOTAL RUBIA OPTIMA que 
respondem às exigências API FA-4 em termos 
de economia de combustível, permitem em 
simultâneo uma redução das emissões de 
dióxido de carbono.

2 - A Total comercializa uma gama completa 
de lubrificantes de alta performance, que 
responde às mais apertadas exigências dos 
principias construtores. Aos lubrificantes 
associa-se também uma gama inovadora de 
fluidos refrigeração de tecnologia Orgânica, 
Hibrida e Lobrid, e produtos ADBLUE com 
garantia de qualidade. Os clientes podem 
disfrutar da solução mais adequado à sua frota 
e utilização, do ponto de vista operacional 
económico, e do melhor acompanhamento 
técnico no dia a dia. 

3 - Há mais de 20 anos que o grupo Total 
desenvolve produtos com a tecnologia 
FUEL ECONOMY: lubrificantes que 
permitem uma clara economia de combus-
tível, assegurando um elevado rendimento. 
Desenvolvidos nos laboratórios da Total, os 
lubrificantes FUEL ECONOMY foram alvo 
de uma série de ensaios e experiências em 
laboratórios independentes; experiências reais 
em serviço em frotas, confirmam os excelen-
tes resultados dos nossos lubrificantes Fuel 
Economy. Nesse âmbito, a MILLBROOK 
certifica que a utilização de lubrificantes 
TOTAL Fuel Economy – tanto para motores 
como para transmissões – ajuda a conseguir 
uma economia de combustível de 3% em 
média. Além da clara economia de com-
bustível, a gama TOTAL FE permite ainda 
uma maior proteção ambiental e redução 
das emissões. 

4 - A Total disponibiliza uma série de serviços 
de apoio, tais como o seguimento analítico 
dos óleos e refrigerantes em serviço através da 
ANAC, a gestão informática da manutenção 
pelo sistema TIG, otimização da manutenção 
através da elaboração de planos de manuten-
ção e a realização de formações dedicadas e 
apoio técnico especializado. 

Ingralub
Sílvio Pacheco - Sales Manager 
silvio@ingralub.pt
932 777 340
www.ingralub.pt

1 - Aumentámos recentemente a gama, com 
duas mais referências: INGRATRUCK 

ARMOR+ UHPD 5W30 Low Saps Full 
Synthetic, com as normas: E9/E7/E6/
E4-16, CJ-4 MB 228.51/228.31/235.28; 
M3677/3477/3271-1; MTU: Type3.1, 
VDS4/VDS3/CNG; RLDX/RLD3/RLD2/
RGD, EO-O PP/N PP/O M PLUS; JASO: 
DH2; CES20081, Cat ECF-3, Deutz: DQC 
IV-10 LA, DDC 93K-218; Voith: Oil Class 
B; Scania Low Ash/LDF-4; INGRATRUCK 
RANGER+ THPD 5W40 Mid Saps, Com 
as Normas  E9-16 CJ-4/SM/SN, MB228.31, 
M3575, MAN TYPE2, VDS4, MACK EO-
OPP, RLD-3, CES 20081, ECF-3 DQC 
III-10LA; INGRATRUCK ARMOR+ 
UHPD 5W30 Low Saps Full Synthetic 
(Ultra High Performance Diesel), pensado 
e desenvolvido para EURO 5 e EURO 6. 
O seu baixo teor de cinzas adequa-se aos 
motores de veículos pesados já montados com 
filtro de partículas, conversores catalíticos de 
três vias e recirculação de gases. Os aditivos 
que compõem este lubrificante contém um 
reduzido valor de enxofre e de fósforo, pro-
tegem todos os sistemas e ajudam na redução 
da  emissão de gases tóxicos, bem como 
elevam o intervalo de serviço, e reduzem a 
fricção, ajudando também na poupança de 
combustível, mesmo nos veículos em que se 
recomenda a utilização de combustível com 
baixo teor de enxofre. 

2 - Ter a garantia de estar a utilizar produtos 
com garantia de qualidade, concebidos 
com óleos de base sem adição de produtos 
reciclados, e compostos com produtos do 
mais prestigiado fabricante mundial de 
aditivos. Por outro lado, o facto de estar-
mos em Portugal, faz com que exista uma 
grande proximidade ao consumidor final, 
o que permite uma rápida intervenção por 
parte do nosso Gabinete Técnico em caso 
de dúvidas ou esclarecimentos.

3 - A Ingralub tem ao seu alcance os me-
lhores pacotes de aditivos com os quais 
integra suas formulações. As especificações 
modernas dos fabricantes vão no sentido da 
redução de combustível e da emissão dos 
gases tóxicos. Aqui, o óleo desempenha uma 
tarefa muito importante, pois permite uma 
lubrificação imediata e o alcance de uma 
temperatura de trabalho ideal, e também 
diminui a fricção, contribuindo para a re-
dução de consumo e de gases de escape.

4 - Disponibilizamos um caderno técnico 
com as indicações e recomendações para 



cada tipo de veículo, com as normas dos 
fabricantes. Em breve será disponibilizado 
online um quadro de consulta rápida com o 
cruzamento da marca, modelo e ano e com 
a recomendação dos produtos a aplicar. Em 
2019 serão iniciadas jornadas de formação 
junto dos nossos distribuidores.

Sintetica
José Nunes - Direção Lubrificantes
jose.nunes@sintetica.pt
917 561 376
www.sintetica.enilubes.com

1 - Eni i-Sigma top MS 10W-30, com a 
aprovação Volvo VDS-4.5
2 - Com a linha i-Sigma, o motor está pro-
tegido mesmo nas condições de condução 
mais severas e em todos os tipos de clima 
e temperaturas. Os lubrificantes i-Sigma 
podem utilizar-se com total segurança para 
os máximos intervalos de mudança de óleo 
recomendados pelos fabricantes, ao mesmo 
tempo que mantém os seus níveis iniciais de 
qualidade. A linha i-Sigma não só satisfaz os 
requisitos típicos dos transportes por estrada, 
mas melhora a sua compatibilidade com o 
meio ambiente.

3 - A linha i-Sigma inclui produtos que 
empregam fórmulas fiáveis, provadas e 
ensaiadas e com excelentes características 
de economia de combustível, assim como 
tecnologias de vanguarda, adequadas aos 
modernos motores dotados de sistemas de 
redução das emissões dos gases de escape.
4 - Um guia online, que permite elaborar um 
plano de lubrificação bastante pormenori-
zado, que inclui os vários órgãos mecânicos 
do veículo pesado, e os lubrificantes reco-
mendados para cada aplicação; formação 
técnica certificada e validada pela DGERT; 
um serviço de análises gratuito, que promove 
a manutenção preventiva, identificando no 
seu estágio inicial, problemas de fiabilidade 
nos componentes mecânicos.

Spinerg
Catarina Ramalho Bastos - Marketing 
and Customer Service Manager
catarina.bastos@spinerg.com
214 200 421 
www.spinerg.com

1 - 2016 foi o ano de lançamento da nova 
gama Shell Rimula, dedicada a motores de 
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veículos pesados, onde foram introduzidos 
produtos com Dynamic Protection Plus – 
óleos com base GTL e aditivos adaptativos. 
A maioria dos produtos foi melhorada e 
introduzimos dois novos produtos: Shell 
Rimula Ultra 5W30 - o nosso produto topo, 
que oferece maior proteção aos motores, 
maior durabilidade do óleo e um aumento 
da poupança em combustível; e o Rimula 
R3 Turbo 15W40, lubrificante mineral 
aprovado pelos principais fabricantes para 
uma variedade de motores. Protege o motor 
das constantes alterações nas condições de 
condução, controla o espessamento do óleo 
e oferece ao motor maior limpeza e vida útil. 
Iremos ter novidades ligadas às transmissões 
de pesados – Shell Spirax S6 ADME 75W90 - 
lubrificantes para diferenciais de veículos MB 
segundo a norma 235.8. Introduzimos no 
início do ano o Shell Rimula R5 LE 10W30 
para motores que requeiram entre outras as 
normas ACEA E9, API CK4 (nova norma 
que saiu em dezembro de 2016) VOLVO 
VDS 4.5 e 4, Renault RLD4.

2 - A diferenciação pela gama Shell Rimula, 
com tecnologia GTL (Gas to Liquid - óleos 
base produzidos a partir do gás natural), uma 
tecnologia completamente diferente, com 
bases muito mais estáveis e limpas, que têm 
uma muito maior durabilidade e deixam 
muito menos resíduos e permitem percorrer 
muito mais quilómetros. 

3 - A Shell introduziu no portfólio produtos 
com tecnologia Dynamic Protection Plus 
– produtos feitos a partir de Gás Natural 
com aditivos adaptativos. Estes produtos 
respondem à necessidade de desempenhos 
mais amigos do ambiente, nomeadamente 
com redução de resíduos e emissões e com 
mais quilómetros percorridos. Por outro lado, 
esta tecnologia (o óleo base GTL é um óleo de 

base sintética de elevada qualidade totalmente 
cristalino) oferece aos motores benefícios que 
se traduzem em poupanças, não só ao nível da 
manutenção da viatura, mas também ao nível 
da operação, com economias de combustível 
que podem chegar a 3%. 

4 - Desde a análise e diagnóstico de situa-
ções relacionadas com o óleo até ao apoio 
técnico-comercial para seleção do produto 
adequado, passando pela gestão otimiza-
da da lubrificação, com acompanhamento 
personalizado.

CEPSA
Carla Rosado - Assistência Técnica / 
Direção de Lubrificantes
carla.rosado@cepsa.com
217 217 805
www.cepsa.com

1 - A nossa gama é dinâmica, estando pre-
vistas para 2019 algumas alterações na gama, 
que irão ao encontro das mais recentes e 
futuras necessidades no segmento. O nosso 

último projeto, EAGLE- novas embalagens 
de lubrificantes, as quais são diferenciadas 
por cores e com códigos aplicáveis a toda a 
gama de lubrificantes da Cepsa, permitin-
do uma identificação rápida do produto. 
Garantimos a estanquidade, redesenhando 
as nossas embalagens. Aumentámos a ergo-
nomia da embalagem, procurando a máxima 
comodidade e aderência devido à sua pega e 
linhas laterais. As novas embalagens para os 
lubrificantes da Cepsa são ainda fabricadas 
com cerca de 30% de plástico reciclado.

2 - Temos uma elevada experiência no 
fornecimento e assistência técnica a frotas 
multimarca e os nossos lubrificantes cum-
prem as homologações e níveis de qualidade 
exigidos pelos construtores. Oferecemos um 
serviço de proximidade: acompanhamento 
permanente, disponibilidade de produto, 
assistência Técnica - Centro de Investigação 
e AT em Alcalá de Henares, que proporciona 
a investigação e analise a lubrificantes em 
serviço, sistema OILMONITOR (manu-
tenção preditiva), formação, lubrificantes 
em serviço e lubrificação dos diferentes com-
ponentes, atualizações constantes e estudos 
de lubrificação.

3 - O reposicionamento da gama diesel pesa-
do HDMO, devido à introdução das novas 
especificações, das novas exigências a nível 
ambiental e dos novos ensaios dos lubrifican-
tes para veículos pesados é uma constante, 
assim como a reformulação da gama de 
modo a irmos de encontro às exigências das 
novas especificações e do mercado, sempre 
focados numa economia de combustível e 
no aumento do período de muda.

4 - A nossa equipa técnica está envolvida 
permanentemente no controlo e monito-

Quais são os pontos fortes 
e fracos deste mercado de 
lubrificantes de pesados e as 
ameaças e oportunidades que 
existem?

Ramón Mayor
PÓVOA HIDRÁULICA
“Pontos fortes, a introdução de óleos 100% 
sintéticos em todos os veículos pesados. Para 
ajudar a reduzir o consumo de combustível, 
menos tempo de paragem para a manutenção, 
maior vida útil do motor. E poluir menos o 
ambiente. Pontos fracos, O rápido crescimento 
do mercado e a oscilação de preços das 
matérias-primas no mercado mundial”.

Paulo Santos
KRAUTLI
“Os pontos fortes passam pelos volumes 

que se podem atingir quando conseguimos 
captar uma frota de equipamentos, no 
entanto estamos muito condicionados à forma 
como o frotista tem a manutenção das suas 
viaturas, caso tenha oficina própria e assuma 
ele a manutenção. Os pontos fracos são a 
pressão sobre o preço, que leva a baixos 
níveis de rentabilidade. Associado a este tema 
encontramos um crescente número de frotas 
que recorrem a planos de aluguer operacional, 
no qual está incluída a manutenção das 
viaturas, o que se torna uma enorme ameaça”.

Fernando Abrantes
TRUSACO
“O setor tem assistido a um desenvolvimento 
tecnológico muito rápido, com o objetivo 
de reduzir o consumo de combustível e 
os custos de manutenção, assim como 
assegurar o cumprimento das mais recentes 

exigências ambientais. Os lubrificantes têm 
acompanhado esta evolução e a contribuir para 
o cumprimento destes requisitos, resultando 
numa maior complexidade e variedade 
disponível. Existe muito mercado a ser 
explorado, podendo ser potenciado ao nível dos 
nossos distribuidores, pois existe uma enorme 
panóplia de produtos no nosso catálogo. A 
velha história das marcas mais conhecidas 
dizerem aos clientes para terem cuidado com 
os lubrificantes LOW COST, está ultrapassada”.

Catarina Almeida
ABLUBS
“O maior ponto forte talvez seja o elevado 
número de transportadores existentes em 
Portugal, o que leva a um elevado volume 
de consumo de lubrificantes. Este elevado 
consumo é uma caraterística de mercado que 
pode ser visto como uma oportunidade de 
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rização dos produtos que comercializamos. 
Colocamos à disposição dos nossos clientes 
o Programa de Cepsa OilMonitor- um pro-
grama da Cepsa de análises e diagnóstico dos 
lubrificantes em serviço. O serviço de assis-
tência disponibiliza um apoio personalizado 
aos clientes através de técnicos especializados, 
de modo a esclarecer dúvidas, apoio técni-
co, realização de planos de lubrificação e 
racionalização da gama, de modo a otimizar 
a manutenção, os stocks e a vida útil dos 
equipamentos.

Castrol
lubrificantes@castrol.com
213 891 000
www.castrol.com/pt_pt/portugal.html

1 - A gama Castrol VECTON e a gama 
Castrol CRB.

2 - O Castrol VECTON com System Pro 
Technology contém uma reserva de desem-
penho extra que combate a quebra térmica 
do lubrificante ao ajudar a controlar a oxida-
ção, a reduzir os depósitos, a neutralizar os 
ácidos prejudiciais e ao adaptar-se a tempe-
raturas elevadas, preservando a viscosidade, 
o que significa que a vida útil do lubrificante 
será mais longa. O Castrol VECTON Fuel 
Saver 5W-30 E6/E9 e o Castrol VECTON 
Fuel Saver 5W-30 E7 são lubrificantes to-
talmente sintéticos para motores de grande 

potência a diesel de veículos pesados, que 
cumpram os requisitos de emissões Euro 
I a Euro VI. São indicados para motores 
com ou sem filtros de partículas, para a 
maioria dos motores EGR e a maioria dos 
motores equipados com sistemas de redução 
de emissões de NOx SCR, proporcionan-
do poupanças de combustível e excelente 
desempenho a baixas temperaturas, sendo 
certificados como neutros em CO2, de acor-
do com a norma internacional PAS2060. 
O primeiro foi concebido para ser utilizado 
com combustíveis diesel com baixo teor de 
enxofre e mantém a eficiência dos sistemas 
de pós-tratamento de gases de escape, ga-
rantindo a conformidade com a legislação 
relativa a emissões. Por sua vez, o Castrol 
VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9 e 
o Castrol VECTON Long Drain 10W-
40 E6/E9 são lubrificantes parcialmente 
sintéticos para motores de grande potência 
a diesel de veículos pesados, que cumpram 
os requisitos de emissões Euro I a Euro VI, 
recomendados para motores equipados com 
filtros de partículas e concebidos também 
para utilização com combustíveis diesel com 
baixo teor de enxofre. Foram testados para 
intervalos prolongados até 120.000 km, 
mantém a eficiência dos sistemas de pós-
-tratamento de gases de escape e garantem 
a conformidade com a legislação relativa a 
emissões. São também certificados como 
neutros em CO2. O Castrol VECTON 
Long Drain 10W-40 E7 com System Pro 
TechnologyTM é um lubrificante de motor 
avançado totalmente sintético para motores 
a diesel a quatro tempos de alta velocidade 
de veículos pesados que utilizam uma ampla 
gama de qualidades de combustível. É com-
patível com motores a diesel equipados com 
sistemas de recirculação dos gases de escape 
e foi testado para intervalos prolongados até 
12.000 km, sendo também certificado como 

neutro em CO2. O Castrol Vecton 15W-40 
CJ-4/E9 com System Pro TechnologyTM 
é um lubrificante mineral para motores a 
diesel a quatro tempos de alta velocidade 
de veículos pesados e é compatível com 
motores a diesel equipados com EGR e 
com os mais recentes sistemas de pós-tra-
tamento dos gases de escape. Também é 
certificado como neutro em CO2. Em rela-
ção à gama CRB, o Castrol CRB Turbomax 
com DuraShield Boosters protege contra o 
desgaste e garante uma vida útil longa e o 
perfeito funcionamento do motor, impe-
dindo a acumulação de fuligem e formando 
uma camada protetora. O Castrol CRB 
Turbomax 10W-40 E4/E7 é um lubrificante 
para motores de grande potência a diesel de 
veículos pesados que cumpram os requisitos 
de emissões Euro I a Euro V, indicado para 
motores sem filtros de partículas, para alguns 
motores EGR e alguns motores equipados 
com sistemas de redução de emissões de 
NOx SCR. Proporciona uma melhoria 
até 40% da proteção contra o desgaste. O 
Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 é um 
lubrificante multifunções para motores a 
diesel de veículos pesados, adequado para 
motores a diesel a quatro tempos de alta 
velocidade que utilizam várias qualidades 
de combustível. Também é compatível com 
motores a diesel equipados com sistemas 
de recirculação dos gases de escape. Ajuda 
a fornecer proteção e contém agentes de 
limpeza que ajudam a deslocar as partículas 
que se acumulam nas superfícies do motor, 
assim como antioxidantes. O  CASTROL 
CRB MONOGRADE 10W CF, 30 CF, 
40 CF/CF-2 é concebido para motores a 
diesel, sistemas hidráulicos e transmissões 
de veículos pesados que necessitam de um 
lubrificante para motores a diesel monogra-
duado. Ajuda a fornecer proteção, contém 
agentes de limpeza e também antioxidantes.

crescimento para as marcas de lubrificantes. 
Por outro lado, a existência de muitos contratos 
de renting com as marcas de pesados leva 
a que a manutenção seja feita com os 
lubrificantes próprios ou indicados pela marca”.

Filipe Peralta
FUCHS
“É um mercado com uma concorrência forte. 
Para além das marcas conceituadas, existe 
um grande número de marcas brancas ou 
menos conhecidas. A introdução de novas 
normas europeias, nomeadamente a EURO 
VI, veio trazer maior responsabilidade a quem 
tem frotas. Estas empresas têm de assegurar 
que os lubrificantes têm a qualidade e as 
características necessárias para proporcionar 
uma boa performance. A nova geração 
das caixas automáticas também vai alterar 
bastante o mercado, pois cada vez mais vão 

ser necessários lubrificantes mais específicos. 
O aumento exponencial dos óleos sintéticos 
como substitutos dos minerais é uma das 
características mais evidentes deste mercado 
em acentuada mudança”.

Marco Pacheco
LUBRIGRUPO
“Pontos fortes: mercado novamente em ligeira 
expansão e novas oportunidades em oficinas 
multimarca e em novos investimentos em 
oficinas de clientes. Pontos fracos: mercado 
muito concorrencial e nem sempre a qualidade 
do produto é o principal fator de escolha. 
Muitas vezes apenas se leva em conta o 
preço. Marcas ligam cada vez mais as vendas 
a contratos de assistência na marca, onde 
utilizam os próprios lubrificantes. Ameaças: 
novas regulamentações mais restritivas que 
vão sair e necessidade de adaptação dos 

lubrificantes e do mercado. Tendência para se 
passar a utilizar veículos elétricos, sem grande 
consumo de lubrificantes. Oportunidades: com 
as novas regulamentações, os fabricantes mais 
ágeis e que invistam em nova tecnologia terão 
vantagem.

Sofia Ribeiro
GALP
“O mercado português, ao nível dos 
lubrificantes para motor, é ainda um mercado 
em evolução, dominado por produtos minerais, 
normal SAPS e com grade viscosimétrico 
15W40. O lubrificante teve obrigatoriamente 
de acompanhar a evolução e contribuir de 
forma efetiva para o cumprimento dos novos 
requisitos, resultando numa maior complexidade 
e variedade dos lubrificantes. À medida que o 
parque vai sendo renovado, há necessidade 
de alterar o lubrificante. Desta forma, é 
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3 - O CASTROL VECTON FUEL SAVER 
5W-30 e o CASTROL VECTON FUEL 
SAVER 5W-30 E7 permitem poupanças de 
combustível de até 1% num motor Euro 
V com o Ciclo Transiente Europeu em 
comparação com um lubrificante de motor 
15W-40 de alto nível moderno.

Motul
Departamento de Marketing e técnico 
da Motul Ibérica.
motul@es.motul.com
+34 93 208 11 30
www.motul.com 
www.motul.com/es/es/lubricants

1 - A Motul lançou o Tekma Mega + 
15W40 E9, um lubrificante para motores 
de última geração equipados com sistemas 
antipoluição. Pode ser usado como o único 
produto para motores de tecnologia antiga 
e moderna. Produto com inúmeras aprova-
ções, como o Mercedes 228.31 ou o Volvo 
VDS4. A Motul desenvolve lubrificantes de 
acordo com as necessidades do mercado; um 
lubrificante com alta viscosidade combinado 
com um moderno pacote de aditivos que 
ajuda a proteger contra o acúmulo de fu-
ligem nos filtros de partículas. Além disso, 
a Motul lançou ao mercado uma gama de 
refrigerantes especialmente concebidos para 

serviços pesados, incluindo as aprovações de 
grandes fabricantes como a Mercedes. HD 
COOL ORA, um refrigerante com tecnolo-
gia orgânica que abrange uma ampla gama 
de regulamentações dos fabricantes. HD 
COOL Inter, com tecnologia híbrida e ho-
mologação para MTU, com potente poder 
anticorrosivo. E finalmente a HDCOOL 
TEK, com tecnologia Lobrid - SI-OAT 
e homologações MAN e Mercedes entre 
outras.

2 - A compra dos nossos lubrificantes e toda 
a gama de produtos para veículos pesados, 
inclui um serviço pós-venda eficiente, com 
um aconselhamento exclusivo via e-mail 
e telefone, para que os clientes da Motul 
tenham sempre à disposição todas as in-
formações do mercado e assistência privada 
em caso de dúvida ao aplicar ou escolher o 
melhor produto para cada ocasião. Além do 
desenvolvimento de lubrificantes, a Motul 
inclui uma ampla gama de produtos adequa-
dos para a manutenção, cuidado e proteção 
de cada veículo, de lubrificantes de travão, 
caixas de velocidades, refrigerantes e aditivos.

3 - Dentro da gama de produtos dedicados 
a veículos pesados, existem produtos que 
oferecem este tipo de vantagens devido à 
sua formulação. Entre eles, por exemplo, 
podemos encontrar o TEKMA ULTIMA 
+ 5W30 ou o TEKMA OPTIMA 5W30. 
Os lubrificantes da Motul são projetados 
para manter os motores em ótimas con-
dições, tanto no nível de proteção quanto 
de limpeza, para que o motor funcione de 
maneira eficiente e ajude a reduzir o consumo 
de lubrificantes e combustíveis.

4 - Em primeiro lugar, a Motul School é um 
projeto que visa oferecer ao assistente todas 
as ferramentas para reconhecer e identificar 

os diversos tipos de lubrificantes necessários 
no negócio automóvel. O conhecimento das 
características que definem os diferentes tipos 
de lubrificantes, bem como os regulamen-
tos industriais que ajudam a identificá-los, 
permitem que cada profissional faça o seu 
trabalho de forma eficiente e sem perdas 
de tempo. Da mesma forma, programas de 
formação destinados a aplicadores de pro-
dutos, como mecânicos ou gestores de frota, 
têm acesso à experiência global de gestão 
de frota da Motul. Além disso, os clientes 
têm acesso à plataforma online Lubricant 
Adviser, que oferece a possibilidade de saber 
rapidamente a recomendação para cada um 
dos veículos. A documentação de segurança 
de cada um dos produtos da Motul também 
está disponível online. A Motul tem um 
serviço de consultoria técnica por telefone 
direto para clientes profissionais (900 827 
872). Em caso de qualquer problema, a 
Motul possui um serviço de análise de óleo 
utilizado no serviço, sem nenhum custo. É 
um procedimento que inclui a extração da 
amostra sob condições ótimas.

Olipes
Fernando Díaz - Co-CEO 
clientes@olipes.com 
+34 918 765 244
www.olipes.com 

1 - As novidades mais recentes são os lubri-

expectável que nos lubrificantes para motores 
de veículos pesados se continue a assistir a um 
maior consumo de produtos sintéticos e 100% 
sintéticos, à utilização de grades viscosimétricos 
cada vez mais baixos, e ao aumento da 
percentagem de lubrificantes low-SAPS 
utilizados. Um dos desafios permanentes é 
esclarecer o cliente de que os lubrificantes não 
são todos iguais e demonstrar-lhe a importância 
e ganhos associados à utilização do lubrificante 
adequado”.

Jacques Chemidlin
PETRONAS
“A elevada pressão sobre os preços facilita a 
chegada de produtos de muito baixa qualidade 
ao mercado. Isso pode representar uma 
vantagem a curto prazo para o cliente final, 
mas a longo prazo a deterioração que esse 
tipo de óleo gera significará um Custo Total de 

Propriedade maior do que seria gerado pelo uso 
de um óleo de qualidade superior”.

Amadeu Teixeira Fernandes
SPANJAARD
“É um mercado muito competitivo, mas 
com espaço para quem procura qualidade, 
solução técnica, no fundo a melhor economia e 
sustentabilidade”.

Miguel Ribeiro
LIQUI MOLY
“O mercado dos pesados tem como ponto 
forte o volume, já que cada revisão num 
veículo pesado representa no mínimo 25 / 
30 litros de óleo - só no motor. Há cada vez 
mais oficinas e frotas a optar por produtos de 
elevada qualidade, ao mesmo tempo que os 
veículos mais modernos também necessitam 
de óleos mais tecnológicos. A mecânica é cada 

vez mais evoluída e exigente e o óleo tem um 
papel fundamental nessa evolução. A criação 
de contratos de manutenção por parte dos 
fabricantes veio também limitar de alguma 
forma a liberdade de uma frota poder escolher 
o seu lubrificante, ao mesmo tempo que os 
intervalos de manutenção têm aumentado 
drasticamente. No entanto, argumentos como 
o apoio e o acompanhamento técnico são 
razões muito valiosas para quem procura 
manter a frota sem problemas e sempre em 
movimento, não arriscando em produtos de 
menor qualidade”.

Sandra Domingos
TOTAL 
“O mercado tem sofrido nos últimos anos 
uma grande evolução, principalmente ao 
nível dos motores. Evolução essa derivada 
por um lado das necessidade de economia 
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ficantes HDDEO, baseados em API CK-4/
SN, ACEA E6/E7/EP-16 plus e API FA-4, 
de base totalmente sintética e longos interva-
los de mudança de óleo. Lubrificantes como 
o AVEROIL UHP 5W-30, formulado com 
a exclusiva tecnologia LEDL (Low Emission 
Diesel Lubricant) pensados para reduzirem 
o consumo de combustível, adaptados aos 
novos motores Euro 6 com filtro DPF, catali-
sador SCR (Ad-blue) e OBD, preparado para 
biocombustíveis e ultrapassando os requisitos 
dos principais fabricantes de motores. Estas 
novas formulações complementam uma 
linha de lubrificantes HDDEO fortemen-
te consolidados no mercado, também de 
tecnologia sintética, tais como o AVEROIL 
UHP 10W-40, que conta com a aprovação 
da Mercedes Benz e o AVEROIL FAP, de uso 
mais generalizado este último em maquinaria 
de construção (off-road) e em maquinaria 
agrícola, preparados para a maioria dos mo-
tores Euro VI e Euro V, com ou sem filtro de 
partículas diesel (DPF) e catalisador SCR. O 
AVEROIL UHP 10W-40 e AVEROIL FAP 
são compatíveis com as gerações de motores 
mais antigas, convertendo-se assim em pro-
dutos ideais quando se deseja reduzir o tipo 
de óleos a utilizar para a lubrificação de uma 
frota extensa, com diferentes motorizações.

2 - A escolha do nosso fornecedor de lubri-
ficantes é tanto ou mais importante do que 
a escolha do fornecedor de combustíveis e 
é a decisão mais importante que uma em-
presa tem que enfrentar após a aquisição de 
um veículo, tanto se efetuar a manutenção 
internamente, como se tiver este serviço 
contratado a uma empresa externa. Quando 
uma empresa decide trabalhar com os lubri-
ficantes Olipes, ganha em segurança e em 
tranquilidade, porque sabe que conta em 
cada momento com a melhor assessoria do 

mercado, com uma qualidade garantida e 
sobretudo com o excelente serviço de en-
tregas e pós-venda que lhe é oferecido pelos 
nossos parceiros, distribuidores exclusivos, 
pois não nos devemos esquecer de que é 
o fabricante que garante a qualidade do 
produto, mas é o distribuidor que garante 
a qualidade do serviço. 

3 - Com certeza, os lubrificantes de motor, 
caixa de velocidades, caixa de transferência 
e diferencial são elementos fundamentais na 
redução de consumos de combustível, que é a 
despesa principal da exploração de uma frota. 
O custo anual dos lubrificantes representa 
menos de 1% dos custos totais do negócio. 
Uma correta escolha de lubrificantes e do 
seu fornecedor pode proporcionar grandes 
lucros, com reduções de consumo de com-
bustível superiores a 3% e uma má escolha 
pode ocasionar grandes perdas, maiores 
consumos, avarias, envelhecimento prema-
turo e perda de valor dos ativos, paralisações 
dos veículos em circulação e, nos casos mais 
extremos, pode chegar a provocar a falência 
da empresa, pelo que a escolha do fornece-
dor e dos lubrificantes corretos não é uma 
decisão que se deva tomar de ânimo leve, 
e ainda menos comparando unicamente o 
preço do litro de óleo, que por muito que 
nos custe, será sempre barato quando a 
decisão for correta.

4 - Na Olipes implantámos um plano de 
manutenção pró-ativa para os nossos clientes, 
atendidos através dos nossos parceiros em 
cada país (Tecnigradil, Eurolíquido e RM-
Oil em Portugal) e que inclui desde um 
estudo integral da frota, até um seguimento 
do comportamento dos lubrificantes em 
cada veículo, mediante recolha periódica 
de amostras que são analisadas nos nossos 

laboratórios certificados da Espanha, de-
terminando os intervalos de mudança de 
óleo ótimos para os elementos principais 
e verificando continuamente o estado do 
motor, sistema de injeção, aspiração ou caixa 
de velocidades e ajudando o responsável 
pela manutenção a estabelecer as próximas 
revisões e intervenções em cada veículo da 
frota, otimizando assim a disponibilidade de 
cada veículo e evitando as avarias.

Repsol
André Alexandre - Responsável de AT 
Lubrificantes Repsol
sac.rlesa@repsol.com
213 119 400
www.repsol.pt

1 - O lançamento dos lubrificantes de mo-
tores DIESEL TURBO VHPD MID SAPS 
URBAN e UHPD MID SAPS URBAN, 
com teor médio de cinzas e disponíveis nas 
viscosidades SAE 5W-30 e SAE 10W-40 res-
petivamente.  Estes produtos cumprem com 
as ACEA E6/E7 e as especificações de marcas 
conceituadas como a MAN (3477/3271), 
Mercedes-Benz (MB-Approval 228.51), 
Renault (RLD-2) e Volvo (VDS-3).
 
2 - Que os lubrificantes Repsol são formu-
lados de modo a cumprir com os requisi-
tos de qualidade exigidos pelos principais 

de combustível e por outro das exigências 
ambientais. Esta realidade tem exigido 
também por parte dos lubrificantes uma forte 
evolução: o lubrificante tem de assegurar 
ao dia de hoje a ótima lubrificação do motor 
assegurando em simultâneo a sua limpeza, 
um alargamento importante do período de 
muda, mantendo as mais elevadas prestações 
anti desgaste; garantindo o cumprimento das 
novas especificações e homologações dos 
construtores”.

Silvio Pacheco
INGRALUB
“Como ponto forte é que ainda se consegue 
é que os utilizadores profissionais têm em 
consideração o Ponto Qualidade, e a fiabilidade 
dos produtos a utilizar, sendo por isto ainda 
um mercado onde se pode estar de uma forma 
justa em termos de concorrência, apesar 

de se assistir a uma utilização também de 
produtos com integração de reciclados e com 
baixo preço, o que baixa significativamente a 
prestação do produto, e neste tipo de veículos 
de utilização intensa e profissional não é 
recomendado pois poderá ficar comprometida 
a prestação do veiculo a vários níveis, 
nomeadamente o catalisador com filtro de 
partículas ou o catalisador de óxidos de azoto 
trazendo custos elevados na sua substituição, 
a médio ou longo prazo, temos como visão o 
menor consumo de óleo lubrificante devido aos 
maiores espaços de mudança nos serviços e a 
integração dos veículos elétricos”.

José Nunes
SINTETICA
“Um mercado muito exigente onde só 
os melhores têm lugar. Intervalos de 
mudança do lubrificante cada vez mais 

espaçados, diminuído assim o volume e a 
rentabilidade”.

Catarina Ramalho Bastos
SPINERG
“O aumento das vendas de veículos pesados 
é um sinal de renovação do parque, o que irá 
implicar o consumo de produtos sintéticos que 
cumpram as exigentes normas dos fabricantes. 
O desafio continuará a ser a restante parte 
do mercado que ainda não tem o mindset de 
investimento para o médio prazo. A opção por 
produtos tecnologicamente mais avançados, 
poderão ser mais caros, mas a médio prazo 
as empresas estarão a ganhar com tudo o 
que pouparam em gastos de manutenção 
e combustível. Entender o que um produto 
Premium pode fazer pelo seu negócio ainda não 
é percetível por grande parte do mercado”.
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fabricantes, para além dos ensaios de longa 
duração, realizados em veículos de frotas 
disponibilizados por clientes, que facultam 
informações fundamentais para o desenvol-
vimento de novos produtos.

3 - A Repsol aposta na formulação de lu-
brificantes com viscosidades mais baixas, na 
utilização de óleos base de elevada qualidade e 
a utilização de aditivos de última geração por 
forma a acompanhar os requisitos de redução 
de consumo dos principais fabricantes.

4 - O apoio técnico da Repsol disponibiliza 
uma orientação aos produtos indicados 
para cada aplicação no veículo, com a exe-
cução e/ou atualização de planos de lubri-
ficação personalizados para cada cliente. 
Disponibilizamos ainda soluções de análise 
aos lubrificantes em serviço que permitem 
um ajuste da periodicidade entre mudas, as-
sim como um diagnóstico precoce de avarias 
realizado a partir dos resultados obtidos da 
análise dos mesmos.

 

Wolf
Tania Terron – Global PR and 
Communication Manager
Tania.Terron@wolfoil.com
+32 498 867 227
www.wolflubes.com

1 - A WOLF introduziu seis novos produtos 
na sua gama de pesados em 2018. Os novos 
produtos são: OFFICIALTECH 10W30 
MS EXTRA - A formulação deste inovador 
óleo de motor foi adaptada para aumentar 

os intervalos de mudança de óleo do seu 
veículo. A elevada estabilidade oxidativa e a 
capacidade do óleo do motor em manter as 
partículas em suspensão irá garantir a limpeza 
do motor e tornar este óleo de motor no par-
ceiro ideal para os proprietários de veículos 
que procuram intervalos de mudança de 
óleo mais prolongados. OFFICIALTECH 
15W40 MS EXTRA - Manter os motores 
em funcionamento durante um longo pe-
ríodo de tempo constitui um fator da for-
mulação deste produto. A alta resistência ao 
desgaste oferece uma proteção completa das 
peças de motor, enquanto a excelente limpeza 
do motor impede a formação de depósitos 
prejudiciais, o que faz com que este óleo 
seja uma referência no mercado em termos 
de proteção do motor. OFFICIALTECH 
5W30 UHPD EXTRA - Os veículos que 
necessitem de um óleo 5W30 com intervalos 
de mudança de óleo mais prolongados po-
dem contar com as excecionais propriedades 
deste óleo de motor. As moléculas complexas 
permitem manter a resistência da película do 
óleo com níveis baixa viscosidade, garantindo 
uma proteção contra o desgaste melhorada 
ao longo de toda a vida útil do motor. A 
excelente limpeza do motor é obtida através 
da capacidade do óleo do motor em manter 
um maior número partículas em suspensão, 
aumentando diretamente os intervalos de 
mudança de óleo do veículo. O produto final 
que chega ao mercado inclui a especificação 
FA-4 altamente eficiente em termos de con-
sumo de combustível. OFFICIALTECH 
5W30 UHPD EXTRA FE - Este óleo do 
motor é a solução para reduzir os custos 
de combustível. Proporciona uma notável 
redução no consumo de combustível, ofere-
cendo um desempenho estável do óleo com 
níveis baixa viscosidade. As propriedades 
redutoras de desgaste do óleo de motor 
não apenas garantem a proteção do motor, 
como também sustentam as propriedades de 
economia de combustível do óleo de motor. 
As novas condições de condução, os designs 
de motores em desenvolvimento e os novos 

regulamentos têm moldado as formulações 
destes quatro produtos inovadores da Wolf. 
OLFOFFICIALTECH10W40 UHPD S, 
lubrificante de mistura sintética, que pode ser 
usado em motores equipados com sistemas 
de pós-tratamento. Proporciona proteção 
contra a oxidação da fuligem, do desgaste e 
do óleo. E o WOLFOFFICIALTECH5W30 
UHPD EXTRA S, projetado para combinar 
desempenho de óleo estável com proteção 
do motor, resultando em intervalos de troca 
prolongados. Projetado especialmente para 
aplicações de serviço pesado com ou sem 
turbocompressores ou sistemas de pós-tra-
tamento. 

2 - Com a crescente sofisticação das máqui-
nas modernas, os lubrificantes desempenham 
um papel vital para garantir a produtividade 
da frota. Os nossos lubrificantes são projeta-
dos para melhorar o desempenho do motor, 
aumentar o tempo de operação do veículo, 
diminuir os custos operacionais, otimizar a 
economia de combustível e aumentar a vida 
útil do equipamento.

3 - Produtos com controlo de Fricção: Um 
óleo de baixa viscosidade contendo aditivos 
balanceados de redução de atrito permite 
que todas as superfícies deslizem com o 
mínimo de atrito, mesmo sob condições de 
lubrificação limite; Controlo de desgaste: A 
viscosidade correta é vital para o controlo 
completo do desgaste; Controlo de depósitos: 
um óleo de motor adequado irá impedir a 
formação de depósitos e removerá ativamente 
os depósitos existentes, aumentando a vida 
útil do motor.

4 - Graças à nossa equipa de P&D, ao nos-
so laboratório e à nossa certificação ISO, 
garantimos a mais alta qualidade em todas 
as etapas do nosso processo de produção. 
Através da análise dos óleos, os nossos es-
pecialistas estabelec

Carla Rosado
CEPSA
“Os pontos fortes e as oportunidades são o 
crescimento do mercado de lubrificantes na 
área dos pesados, em virtude do crescimento 
económico associados às exportações. Os 
pontos fracos, o elevado número de operadores 
e marcas lubrificantes, sendo o fator qualidade 
por vezes preterido em função do preço”.

Fernando Díaz
OLIPES
“Os pontos fortes deste mercado são o 
crescimento continuado que estamos a 
observar nestes últimos anos e a renovação do 
nosso parque automóvel, com a incorporação 

das novas motorizações adaptadas às 
exigências das normativas Euro 6 para veículos 
que circulam por estrada e Tier (EU IV Stage) 
para fora-de-estrada. Novos veículos, menos 
contaminantes e que requerem lubrificantes 
tecnologicamente mais avançados, que 
desempenham um papel fundamental na 
poupança de combustível e na redução de 
emissões contaminantes da atmosfera. Os 
pontos fracos são a incerteza económica 
no mercado internacional e no próprio país, 
juntamente com o baixo preço que é pago 
por tonelada transportada e que deixa muito 
pouca margem aos pequenos empresários e 
aos trabalhadores independentes, que acabam 
por reduzir a despesa imediata na manutenção 

da frota, principalmente em lubrificantes e em 
pneus, acelerando assim o envelhecimento 
dos seus veículos, reduzindo a segurança 
rodoviária e aumentando os custos por avaria e 
paralisação do veículo a médio e longo prazo”.

André Alexandre
REPSOL
Como ponto forte identificamos a considerável 
concentração de marcas e como pontos fracos 
a reduzida dimensão do mercado e a idade do 
parque circulante. A principal ameaça deste 
mercado são as marcas próprias e a grande 
oportunidade está nos grandes frotistas, que 
privilegiam a relação direta com as petrolíferas 
pelo mix de oferta




