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Se as pessoas gostam de você, 
  eles vão ouvir você,  
 mas se eles acreditarem em você,  
eles vão fazer negócios com você.   – Zig Ziglar
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Processos químicos avançados 
para a indústria

A PETROFER desenvolve, fabrica e comercializa processos químicos
inovadores para uma ampla gama de aplicações industriais. É uma 
empresa familiar com atividade internacional, sediada em Hildesheim, 
Alemanha. A PETROFER é um líder formulador técnico  que oferece 
uma gama abrangente com mais de 600 produtos químicos inovado-
res, expertise em aplicações, além de suporte e serviços locais  para 
o usuário. Como uma empresa mundial, a PETROFER opera 15 plantas 
internacionais de fabricação, com representação em mais de 50 
países, emprega mais de 1000 pessoas e é uma das empresas líderes 
no campo da química para especialidades técnicas e industriais. Seja 
o que for que você está produzindo, onde quer que seja produzido, a 
PETROFER tem a química de processo e o know-how para otimizar a 
sua operação.



Nós vamos nos tornar o maior centro 
de soluções para os clientes no mundo 
através do nosso empreendedorismo 
e paixão. 
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Caro parceiro, 

As pessoas estão cada vez mais exigentes em relação a 
progresso técnico. Para nós, isto resulta num aumento 
rápido de exigências e desafios, porque temos de combinar e 
implementar estas solicitações a nível técnico com a 
viabilidade industrial da forma mais prática, comercial e 
sustentável possível.

O tamanho de uma empresa por si só já não é suficiente para 
manter a competitividade e estar preparado para o futuro. Na 
PETROFER temos por lema a orientação absoluta para o cliente.  
Estar apto a ouvir bem, sempre reconhecendo as necessida-
des específicas e individuais de aplicação dos clientes, 
desenvolver soluções globais orientadas para o cliente, apoiar 
o usuário final com a otimização do processo em um espírito 
de parceria – é com base nisso que queremos ser avaliados!

Os nossos esforços empresariais concentram-se no desenvol-
vimento de uma gestão da cadeia de fornecimento com 
economia de recursos, novos modelos de negócio e máxima 
flexibilidade. Até agora, o nome PETROFER tem sido sinónimo
de alta confiabilidade de fornecimento e uma entrega o mais rápida 
possível, mesmo para pedidos com prazos de entrega curtos. 
Não seríamos a PETROFER se nos encostássemos e nos tornás- 
semos complacentes. Fazemos tudo o que podemos para 
aumentar significativamente a nossa flexibilidade e reduzir os 
tempos de resposta, porque o cliente é o nosso foco. A digita-
lização também exige que definamos um novo rumo, as 
palavras-chave nesta área são agilidade e rapidez.  A Internet 
das coisas e os Big Data abrem novas perspectivas. Todos os 
dias trabalhamos arduamente para proporcionar para você 
um serviço ainda melhor no futuro. Seja qual for o seu pro-
blema a nível do processo, onde quer que esteja localizado, 
pode contar com a experiência, a qualidade e a dedicação  
da PETROFER. Como você pode ver, temos uma dedicação 
apaixonada aos nossos clientes e fazemos tudo por eles!

Desejamos a vocês uma boa leitura da nossa última brochura 
ilustrada da PETROFER. Tenha uma ideia sobre nós e de 
como podemos ajudá-lo!

Constantin M. Fischer
Diretor Executivo e Proprietário

Uma mensagem do proprietário



Desenvolvimento do produto

Desenvolvimento do mercado

Entrega do produto

Suporte à aplicação

Serviço pós-venda

Melhorar o desempenho da produção por meio de inovação
e serviços. Entregando excelência alemã onde vocês estiver.
Por gerações. 

0707Nós ouvimos. Nós desenvolvemos. Nós entregamos. SOBRE NÓS06

Clientes de todo o mundo confiam e apreciam os vastos conheci-
mentos e experiência da PETROFER. Somos reconhecidos pela
nossa abordagem holística. Damos apoio ao longo de toda a cadeia 
do processo, fornecendo todos os produtos químicos, lubrifican-
tes, fluidos especiais e consultoria necessária.
Os nossos clientes se beneficiam da nossa alta flexibilidade e 
rápida resposta a consultas de todos os tipos. Acompanhamos de 
forma confiável desde o início, seja uma nova operação, um novo
projeto, desenvolvimento de processos e pedido de contato para 
otimização e melhoria contínua no futuro.
As nossas relações com os clientes são sempre a longo prazo e
vão muito além da mera recomendação e entrega do produto.
Seja para questões técnicas, serviços como consultoria no local
ou tecnologia química personalizada, somos o parceiro em que os
clientes confiam.

ESPECIALISTA EM QUÍMICA INDUSTRIAL 
INTERNACIONALMENTE RECONHECIDO

A PETROFER é uma empresa industrial com atividade internacional, sediada em Hildesheim,
Alemanha. A PETROFER tem-se destacado mundialmente como um dos principais fabricantes
de produtos químicos industriais, fluidos especiais e meios de processo.
A PETROFER opera sete dos seus locais próprios de produção e outros oito locais produzem 
sob licença de Joint Venture. A gama de produtos compreende mais de 600 produtos 
químicos formulados de qualidade, que são continuamente melhorados através de pesquisa e 
desenvolvimento interno e comercializados em mais de 50 países.
Os produtos da PETROFER alcançaram posições de liderança em muitos mercados. A base de 
clientes da PETROFER é extensa e inclui empresas de renome da indústria automotiva e seus 
fornecedores, da indústria de tratamento térmico, da indústria do papel/tissue e de setores
tão diversos como os mecanismos internos de relógios até cabos usados em satélites.
É uma empresa familiar gerida pelo proprietário, já na segunda geração, empregando mais de 
1000 pessoas ao redor do mundo.

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS –  
PRODUTOS PREMIUM QUE POUPAM RECURSOS

A PETROFER é um reconhecido especialista em química industrial que está constantemente 
estabelecendo novos padrões tecnológicos. A base para tal são décadas de pesquisa intensiva, 
conhecimentos específicos profundos e know-how. Os resultados são produtos de alta tecnolo-
gia, que economizam recursos e otimizam os processos dos clientes com alta qualidade, 
poupam custos e protegem o ambiente.
Os especialistas em P&D trabalham constantemente em novos desenvolvimentos de produtos.  
O seu objetivo é a otimização dos padrões de qualidade, da eficiência de produção, das proprieda-
des de desempenho e confiabilidade do processo. Um aspecto especial é a responsabilidade global 
pelo meio ambiente, ecologia e saúde. Os peritos em P&D fazem tudo ao seu alcance para melhorar 
ainda mais o equilíbrio ambiental e a compatibilidade ecológica dos produtos.
A PETROFER primeiro ouve o cliente e então desenvolve soluções de produtos específicos para  
o cliente, desenhados com precisão para a necessidade. Ao mesmo tempo, o nome PETROFER  
é sinônimo de entregas rápidas e confiabilidade de fornecimento. Os nossos clientes têm acesso 
consistente à nossa equipe técnica e, se necessário, o serviço de campo ou o suporte técnico 
da PETROFER pode estar no local dentro de 24 horas.

AS NOSSAS SOLUÇÕES PARA O CICLO 
DE VIDA COMPLETO 

Sobre nós



14 SUBSIDIÁRIAS/JOINT VENTURES

15 UNIDADES DE PRODUÇÃO

4 LICENCIADOS INTERNACIONAIS COM 
UNIDADES DE PRODUÇÃO PRÓPRIAS

 

MAIS DE 30 DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

MAIS DE 50 PAÍSES COM ATIVIDADES DE VENDA

CLIENTES DIRETOS EM 13 PAÍSES

4 CENTROS DE DESENVOLVIMENTO  
E TECNOLOGIA GLOBAL

Subsidiárias/Joint Venture
Distribuidores exclusivos

Unidades de produção

Centros de desenvolvimento  
e tecnologia global

Nossas unidades ao redor do mundo 
Com 50 localizações a PETROFER se posicionou globalmente com 
sucesso como parceiro dos nossos clientes onde quer que eles 
estejam. 14 subsidiárias/Joint Ventures, 15 unidades de produção  
e quatro licenciados sublinham a importância e a presença a nível 
internacional da empresa, que foi fundada na Alemanha em 1948.

Na África do Sul, Brasil, China, México e Turquia, temos instalações 
de produção de última geração que abastecem os mercados locais. 
As unidades de produção estão constantemente sendo melhoradas  
e expandidas para satisfazer as necessidades do mercado.
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Situação em janeiro de 2020

O palco internacional



Shanghai PETROFER, R.P. China
PETROFER South Africa  (PTY) Ltd.
Licença Indonésia

 

1991
Ínicio da cooperação
com a Yushiro, Japão

1994 19921993
PETROFER (Schweiz) AG, Suíca
PETROFER Benelux BV
PETROFER Asia Ltd., Hong Kong

PETROFER UK PLC, Reino Unido  

2013
Nova planta no
México

1995

1997

PETROFER S.à.r.l., França
PETROFER A.S., Turquia
PETROFER Bulgária

PETROFER Italia s.r.l.   

2005
PETROCARE Co.,
Ltd. Shanghai  

Hardcastle
PETROFER PVT. Ltda.,
Índia (Joint Venture)     

2011
Nova planta na
África do Sul

PETROFER 
Latinoamericana
S.A. de C.V., México   

1948
Fundação da empresa 
próxima a Hanover

1956
Mudança para Hildesheim
e abertura da planta 

1974
PETROFER Chemie
Ges. mbH, Áustria  

2014

2000
Licença Americana

2019
Nova planta de produção
em Tianjin, R.P. China

Nova planta de produção
na Turquia

Estabelecimento da
PETROFER do Brasil Ltda.
(Joint Venture) 

2017
Novo laboratório/
Centro de Tecnologia Global
Hildesheim 

2007
Licença tailandesa

1996
PETROFER
Polska Sp.Z.O.O. 

Nós estamos todos trabalhando juntos; 
esse é o segredo.    – Sam Walton
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A nossa identidade é uma forte empresa familiar global com  
um rosto local – as nossas subsidiárias disponibilizam a sua 
experiência regional em todo o mundo, não ficando apenas 
pelas palavras, mas através de ações concretas, que os clientes 
podem experimentar e beneficiar através uma relação local. 
As inúmeras filiais na Europa, Ásia, América e África desem-
penham um papel fundamental para o nosso grupo  de empre- 
sas – abrem novos mercados atrativos, oferecem  soluções 
específicas para as respetivas necessidades locais e contribuem 
para a pesquisa e desenvolvimento de produtos orientados 
para o futuro. 

Eles oferecem um serviço abrangente a nível mundial e são  
o rosto local da nossa empresa internacional para os nossos 
clientes. Os nossos especialistas regionais são nosso primeiro 
ponto de contato para acesso às forças e ao apoio da 
PETROFER  globalmente. São embaixadores da PETROFER 
dando à nossa empresa autenticidade e identidade.  
Seja planta de produção, licenciado ou joint venture – são as
nossas subsidiárias que fizeram da PETROFER o que ela é 
hoje: um ator global dentro da nossa indústria com cresci-
mento orgânico, fortemente orientado para o cliente e ético 
com valores familiares.

ARGENTINA | PETROFER ARGENTINIA S.R.L.
www.petrofer.com.br

ÁUSTRIA | PETROFER AUSTRIA Ges. mbH
www.petrofer.at

BRASIL | PETROFER do Brasil Ltda.
www.petrofer.com.br

CHINA | SHANGHAI PETROFER SPECIAL LUBRICANTS Co. Ltd.
www.petrofer.com.cn

FRANÇA | PETROFER S.à.r.l. 
www.petrofer.com/fr

ALEMANHA | PETROFER Chemie H. R. Fischer GmbH + Co. KG
www.petrofer.com/de

ÍNDIA | HARDCASTLE PETROFER PVT. Ltd.
www.hardcastlepetrofer.com

ITÁLIA | PETROFER ITALIA s.r.l.
www.petrofer.com

MÉXICO | PETROFER Latinoamericana S.A. de C.V.
www.petrofer.com.mx

POLÓNIA | PETROFER-POLSKA Sp. Z.O.O.
www.petrofer.com

ÁFRICA DO SUL| PETROFER SOUTH AFRICA (PTY) Ltd. 
www.petrofer.co.za

SUÍÇA | PETROFER (SCHWEIZ) AG
www.petrofer-schweiz.ch

TURQUIA | PETROFER ENDÜSTRIYEL YAGLAR SAN. VE TIC A.S.
www.petrofer.com.tr

REINO UNIDO | PETROFER UK PLC
www.petrofer.co.uk

Contate a empresa PETROFER, listada abaixo, mais próxima ou consulte a nossa página principal www.petrofer.com 
para obter dados de contato locais:

Milestones Uma presença global com um rosto local



TRATAMENTO 
TÉRMICO

FUNDIÇÃO E 
FORJAMENTO

 Seus benefícios:
 redução do custo total de propriedade, 
  eficiência superior de processo e confiabilidade,
melhoria no balanço ambiental   –  Stuart Gregory, PETROFER

A partir do nosso extenso portfólio de produtos podemos 
oferecer o pacote químico completo para o processo de tra-
balho a quente e injetoras de fundição sob pressão. Temos 
desmoldantes de alto desempenho para fundição, lubrifican-
tes de pistão, fluidos de transferência de calor, desmoldan-
tes para estampagem ou extrusão de metal quente – temos 
o produto certo para cada exigência. Os nossos engenheiros 
de aplicação altamente qualificados  e experientes ajudam a 
otimizar os seus processos.

Os nossos produtos são utilizados para todos os tipos de 
peças fundidas sob alta pressão, do setor automobilístico à 
tecnologia médica, passando por materiais domésticos.

Os fluidos de têmpera são utilizados para endurecer aço ou fer-
ro fundido após a austenitização da peça. Dependendo do ma-
terial/liga e da escolha do fluido de têmpera (por exemplo, óleo, 
solução de polímero à base de água e sal fundido), a peça arre-
fece a uma velocidade especificada e de forma controlada.

Os nossos produtos são utilizados para o tratamento térmico do 
aço, ferro fundido e ligas de alumínio, a fim de conceber uma 
microestrutura específica, dureza definida e com o menor inter-
valo de distorção possível. Entre as aplicações típicas encon-
tram-se a têmpera de fixadores, engrenagens para caixas de 
transmissão de automóveis e para instalações de energia eóli-
ca. Temos também uma gama de produtos complementares 
para o processo de tratamento térmico.

Da matéria-prima ao produto técnico acabado
Enquanto formulador, fabricante e fornecedor de produtos químicos
com certificação ISO, a PETROFER serve um vasto leque de setores
industriais – como a indústria automotiva e sua cadeia de forneci-
mento, indústria aeroespacial, fundição, tratamento térmico, passando 
pelo processo de usinagem, até à indústria do papel e do papel 
tissue, onde quer que algo seja feito, estamos presentes.

Apoiamos o ciclo de produção completo: desde a alimentação da
matéria-prima, passando pela fundição, endurecimento, usinagem, 
conformação, lavagem, prevenção da corrosão até ao ponto em 
que um componente acabado pode ser entregue ao cliente final, 
a PETROFER está envolvida em todo o processo.
 

A PETROFER é um dos principais fornecedores mundiais de
lubrificantes e fluidos especiais de alta qualidade e inovadores.
Com um processo especializado e certificado, a empresa  
fornece uma gama abrangente de aproximadamente 600 pro- 
dutos de alta qualidade a clientes em todo o mundo. A carteira 
está dividida em 10 grupos de produtos. Contém meios de 
têmpera simplificadores do processo (1), bem como produtos 
inovadores relacionados com processos de forjamento e  
fundição sob pressão (2). A PETROFER desenvolve fluidos 
hidráulicos anti-chama e fogo resistentes (3) para aplicações 
industriais. Os lubrificantes de corte de metal (4) oferecem alto 
desempenho aliado a baixos custos de ferramenta. A gama 

de produtos para a tecnologia de conformação e prensagem (5)  
oferece um desempenho superior. Os lubrificantes industriais (6) 
são concebidos de forma precisa para processo de produção 
específicos, enquanto os desengraxantes industriais (7) oferecem 
produtos individuais e soluções de sistema feitos sob medida. 
Uma prevenção da corrosão altamente eficaz é indispensável – 
aqui os meios prevenção da corrosão (8) da PETROFER apresen-
tam um excelente desempenho. Clientes  de prestígio da indústria 
internacional do papel/papel tissue confiam nos produtos químicos 
para papel altamente especializados (9). Serviços e equipa-
mentos de suporte (10) de alta qualidade completam a gama.
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Tecnologia para o processo de produção Quais são os nossos grupos de produtos  
em detalhe?



LUBRIFICANTES PARA 
CONFORMAÇÃO

LUBRIFICANTES 
INDUSTRIAIS

PRODUTOS QUÍMICOS 
PARA PAPEL SUPORTE

FLUIDOS HIDRÁULICOS 
FOGO RESISTENTE

FLUIDOS PARA 
USINAGEM

DESENGRAXANTES 
INDUSTRIAIS PROTETIVOS
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Os fluidos hidráulicos são normalmente feitos de óleos mi-
nerais inflamáveis. Em áreas com alto risco de incêndio ou 
explosão, os óleos minerais representam um risco significa-
tivo para a segurança, portanto, são requeridos fluidos hi-
dráulicos fogo resistente. Os líquidos são divididos em sinté-
ticos e produtos contendo água. Os fluidos hidráulicos 
anti-chama têm de cumprir uma multiplicidade de tarefas 
nos sistemas. A tarefa principal é a transmissão de pressão, 
energia ou forças no sistema hidráulico. 

Os nossos produtos são utilizados principalmente em plantas 
de fundição sob pressão em injetoras de fundição a alta pres-
são (HPDC) e aciarias, mas também há aplicações na indús-
tria de mineiração, marítimos e processos de hidromoldagem, 
dependendo do grau de resistência ao fogo necessário.

A extensa gama de produtos inclui lubrificantes de confor-
mação de alta qualidade para trefilagem, moldagem a frio, 
corte fino, estampagem fina, puncionamento, perfuração, 
embutidora profunda e laminagem. Todos os produtos são 
especialmente adaptados à aplicação e aos critérios espe-
ciais do processo de conformação. Desta forma, a 
PETROFER garante a máxima produtividade das operações 
de conformação de metais. 

Os nossos fluidos para conformação de metal são adequa-
dos para todas as operações de conformação e para uma 
grande variedade de setores industriais, por exemplo, fios e 
cabos, fixadores, transmissão de automóveis e trocadores 
de calor.

Nossos fluidos oferecem uma melhoria significativa da vida útil 
das ferramentas, eficiência de corte, acabamento superficial, 
prevenção de ferrugem e vida útil longa do fluido, tornando assim 
o processo mais eficiente. A tecnologia de fluidos de corte conse-
gue melhorar extraordinariamente os acabamentos superficiais, 
a limpeza dos componentes e a precisão, reduzindo os custos das 
operações de pós-produção. Nossos fluidos são divididos em so-
lúveis e integrais, ambos os tipos reduzem o atrito e o desgaste.

São utilizados em todos os tipos de operações de usinagem e em 
diferentes campos de aplicação, como a indústria automotiva e a 
sua respectiva cadeia de fornecimento, bem como os setores 
aeroespacial ou de rolamentos. De operações leves a operações 
pesadas, temos fluidos de usinagem para o material e processo

A PETROFER satisfaz as necessidades e exigências em cons-
tante crescimento das máquinas através de lubrificantes mo-
dernos especialmente formulados. Especialmente a nível da
hidráulica, transmissões, lubrificação e refrigeração de fusos,
bem como para lubrificação de guias e de barramento, a
PETROFER oferece soluções individuais e feitas sob medida,
resultando em produtos altamente especializados. Sempre que
um equipamento ou a máquina necessite de um lubrificante,
temos o produto certo. Graxas industriais também estão dispo-
níveis em alguns países.

Nossos produtos são utilizados em aplicações hidráulicas
com baixo risco de incêndio, caixas de engrenagens industriais,
lubrificação de fusos e sistemas de refrigeração. Os produtos
para a lubrificação de barramento completam a linha.

A PETROFER oferece uma linha completa de cleaners indus-
triais  para a limpeza da maioria das superfícies e materiais, 
sendo adequados para todos os tipos de processos de lava-
gem. A PETROFER tem capacidade para disponibilizar tec-
nologia como um produto ou como uma solução de sistema 
feita sob medida para um processo único de produção. To-
dos os produtos de limpeza industriais da PETROFER viabili-
zam uma longa vida útil com baixa manutenção. 

Os nossos produtos são utilizados, por exemplo, na indústria 
de rolamentos desde esferas muito pequenas até peças 
enormes para a indústria ferroviária. Abrangem aplicações 
tão diversas como a limpeza do chão até lentes de alta pre-
cisão para uso médico.

Os nossos produtos químicos avançados são utilizados para 
a produção de papel, papel tissue, toalhas e cartão, além de 
uma gama especial de produtos para todas as indústrias de 
conversão. Os coatings releases da PETROFER são  formu-
lados para todos os tipos de cilindros Yankee utilizados na 
indústria de papel tissue, permitindo a produção de papéis 
de qualidade superior. Para a indústria de cartão estão dis-
poníveis agentes de remoção do adesivo, melhoradores da 
rigidez, biocidas, adesivos e outros produtos técnicos. 

Para a conversão de papel, papel tissue e cartão, a 
PETROFER oferece uma extensa gama de produtos para au-
xiliar no corte, fabricação de bobinas e colagem por adesi-
vos  de tubete e rabicho, retificação de lâminas, amaciado-
res tópicos  e muitas outras aplicações.

Os nossos protetivos são altamente eficazes em todos os pro-
cessos industriais e, em particular, na proteção de componen-
tes de alto valor com acabamento usinado. A nossa linha in-
clui óleos, produtos solúveis em água, fluidos desaguantes, 
fluidos contendo cera e produtos especiais. Todos os produtos 
são isentos de bário, alguns são isentos de VOC e por isso são 
uma solução preferível do ponto de vista ambiental. 

Os nossos inibidores de ferrugem são utilizados para a prote-
ção de produtos com elevado volume de produção desde pa-
rafusos e porcas até eixos de alta precisão muito compridos 
para sistemas de direção. É possível obter proteção de curta 
duração para uso intermediário em linhas de produção, tais 
como eixo comando e virabrequim, até proteção de longa du-
ração para peças de reposição para a indústria automotiva.

A PETROFER oferece uma vasta gama de serviços que vão 
desde apoio técnico no local, treinamento técnico para os 
nossos clientes, até serviços de gerenciamento químico.  A 
gestão de fluidos varia muito na indústria, a PETROFER tem 
a experiência necessária para compreender as suas neces-
sidades  e oferecer um pacote sob medida. 

Também oferecemos uma gama completa de equipamentos 
técnicos, por exemplo, sistemas de dosagem e mistura, uni-
dades de controle de fluidos para facilitar o manuseamento 
do respetivo fluido, equipamento de medição de concentra-
dos químicos, medidor de pH, medidor de condutividade, 
refratômetro e sistemas de teste de têmpera, para mencio-
nar alguns.
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Experimente a diferença em performance 
usando a PETROFER como um parceiro.
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Há muitas empresas de óleos e químicas, mas qual é a certa para si?
Desde a orientação ao cliente para melhoria do desempenho ambiental:
apresentamos seis fortes argumentos para trabalhar com a PETROFER.

Aumente a sua eficiência e rentabilidade

Os nossos produtos e serviços ajudam os 
clientes a reduzir os custos globais e a aumentar 
o desempenho do processo. Prolongam a vida 
útil das ferramentas, aumentam a eficiência da 
produção, minimizando dessa forma os custos de 
manutenção. Adicionalmente, prolongam a vida 
útil dos fluidos de processo, reduzindo os custos 
de descarte, o impacto ambiental, os períodos de 
indisponibilidade e o custo de processo.
Isto resulta no aumento da lucratividade
dos clientes!

Inovar e desenvolver em conjunto

Mais de 20% dos nossos colaboradores a nível glo-
bal trabalham em pesquisa e desenvolvimento. 
Como fornecedor de produtos químicos formulados, 
desenvolvemos continuamente os nossos produtos 
nos nossos laboratórios. Nos concentramos na oti-
mização da eficiência econômica, na melhoria das 
propriedades de desempenho, na economia de 
energia e no uso de matérias-primas sustentáveis.
O resultado: tecnologia em constante desen-
volvimento para um mundo em constante mu-
dança!
 

Melhorar a confiabilidade do seu processo

O excelente desempenho dos nossos produtos e
serviços reduz o stress no processo de produção
e das pessoas, ao mesmo tempo que produz 
componentes de qualidade superior. Isto propor-
ciona um processo de produção estável, confiá-
vel, robusto e seguro.
O resultado: produção mais eficiente e mão
de obra mais satisfeita!

Ter responsabilidade ambiental e social

A PETROFER está concentrada em melhorar a 
sua pegada ecológica, utilizando matérias 
primas cuidadosamente selecionadas. Ter 
processos de fabricação eficientes a nível global 
e está constantemente à procura de produtos e 
tecnologias mais sustentáveis e ecológicos. A 
PETROFER também investe continuamente nas 
suas pessoas e nos seus processos, e tem  
responsabilidade ética, social e moral para com 
a sociedade.
O resultado: uma empresa familiar na qual 
você pode confiar!

Paixão às necessidades dos nossos clientes

Pensamos e agimos: aplicação, exigências dos 
clientes e necessidade do mercado. O foco não é 
apenas nos produtos, mas nos nossos clientes, nas 
suas necessidades e no seu sucesso futuro. O 
nosso objetivo é satisfazer e superar as exigências e 
as expectativas dos nossos clientes. A PETROFER é 
uma empresa preparada para o futuro e possui as 
melhores condições para servir as necessidades de 
diferentes segmentos do mercado.
O resultado: temos empatia com os clientes,
agora e no futuro!

Fornecer conhecimentos e soluções de 
processos em toda a cadeia de produção

A PETROFER está envolvida em todos os processos 
industriais. Temos uma extensa carteira de produtos 
e conseguimos satisfazer a maioria dos requisitos 
de aplicação. Enquanto formulador e fornecedor de 
produtos químicos reconhecido internacionalmente, 
podemos oferecer tudo o que é necessário para a 
produção até ao produto acabado.
O resultado: um único fornecedor de
produtos e expertise!

Razões para trabalhar conosco



As marcas que serão grandes no futuro  
 serão aquelas que se dedicarem 
     as mudanças socias 
    que estão ocorrendo.   

– Sir Michael Perry
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Enquanto um dos principais fornecedores mundiais de lubrifican-
tes de alta qualidade, fluidos especializados e tecnologias de 
processo, temos consciência da nossa responsabilidade para com 
os nossos concidadãos, a natureza e o ambiente. Como detentora 
das certificações ISO 14000, ISO 9001 e ISO 50001, a sustenta-
bilidade define as nossas estratégias, as nossas ações e o nosso 
compromisso para com a sociedade em que agimos. 

Estamos fortemente ligados à sociedade do presente e empenha-
dos em melhorar o futuro – e sabemos que só conseguiremos 
manter a nossa posição como parceiro preferencial para produtos 
e serviços de alta qualidade durante décadas, se nos mantiver-
mos fiéis a estes valores.

Ao fazermos negócios de forma sustentável, pretendemos alcançar 
um equilíbrio ecológico, econômico e social. Isto significa que, 
nas nossas operações diárias, protegemos os recursos naturais, 
evitamos danos ambientais, utilizamos processos ecológicos e 
eficientes em termos energéticos e temos em conta fatores de 
qualidade e ambientais quando selecionamos os nossos fornecedo-
res. Os nossos colegas criativos e motivados são a base para o 
nosso sucesso empresarial. 

A PETROFER capacita os seus colaboradores com liberdade no trabalho 
diário e para todas as suas ações. Hierarquias transparentes e 
planas, uma política corporativa de longo prazo e o equilíbrio certo 
entre tradição e inovação futura são os elementos em primeiro plano.

A PETROFER está envolvida em projetos que visam a
proteção das abelhas, da natureza e do ambiente, e está
empenhada numa apicultura quase natural e adequada à
espécie. Vamos continuar empenhados em projetos que
visam proteger o ambiente, preservar a saúde humana e
conservar os recursos naturais.

PETROFER HOPE SCHOOLS

O projeto foi iniciado em 2008 e até à data:
 ■ apoiou 20  escolas na China e na Índia
 ■ renovou 10 edifícios escolares
 ■ construiu 3 novos edifícios escolares
 ■ doou mais de 100 estações de trabalho de 
computador

Outras atividades: 
Doações de materiais didáticos, móveis, janelas,
instalações para abastecimento de água e energia

PETROFER BEE PROJECT

O projeto foi iniciado em 2017 e até à data:
 ■ 10 colônias de abelhas na Áustria
 ■ 2 colônias de abelhas em Hildesheim  
com previsão de mais colônias

 ■ 15  colaboradores formados para dar 
 apoio a colmeias em Hildesheim

Veja a nossa lista completa de projetos em:

Projetos de Responsabilidade Corporativa da PETROFER

Imagens* de Kevin Burton de Leek Photographic Club, Reino Unido
(*: Capa e imagem de abelha e flor)

O projeto PETROFER HOPE SCHOOL apoia escolas em países
emergentes. Doamos dinheiro para financiar novas escolas,
renovações e equipamentos educativos na China, permitindo
que filhos de trabalhadores migrantes frequentem a escola e
recebam educação. Também apoiamos este tipo de escolas
na Índia, onde fornecemos recursos adicionais para financiar
sistemas de tratamento de água, fornecimento de energia e
novos salões comunitários para melhorar as perspectivas
educativas, as condições de emprego e a qualidade de vida
da população da região

Responsabilidade corporativa, social e moral



Onde você estiver,
             conte com a expertise da PETROFER,
            qualidade e dedicação. 
We listen. We develop. We deliver.    –  Constantin M. Fischer, PETROFER

www.petrofer.com


