
Newdrop adquire operações da Notox Biolubrificantes 

A Newdrop Química Ltda comunica ao mercado a aquisição da totalidade das operações 

da Notox Ind. e Com. de Biolubrificantes, uma empresa do ramo da indústria de 

biotecnologia, voltada à área de tecnologia de lubrificação industrial sustentável. A 

empresa se propõe a fornecer lubrificantes industriais confeccionados a partir de fontes 

renováveis, biodegradáveis e não tóxicos tanto aos operadores como ao meio ambiente. 

Adicionalmente, pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias e matérias primas 

são conduzidos pela Notox com o intuito de desenvolver novos produtos (geração de 

propriedade intelectual) que atendam o mercado nascente da indústria de 

biolubrificantes.  

A Newdrop é uma empresa que atua há 16 anos no mercado de Produtos Químicos para 

higienização profissional, manutenção industrial e preservação de equipamentos. Possui 

linhas completas de produtos para atender mercados como: tratamento de águas, 

agronegócio, indústrias de alimentos, supermercados, cozinhas industriais, lavanderias, 

indústria metalmecânica, condomínios comerciais, residenciais e prédios públicos, 

hospitais, hotelaria e “food service”, posicionando-se entre as maiores empresas do 

setor no Brasil. A Newdrop e seus acionistas enxergam na aquisição das atividades da 

Notox uma imensa oportunidade de assumir uma posição de vanguarda no segmento de 

biolubrificantes, que hoje representa um importante passo rumo à sustentabilidade 

ambiental, preocupação cada vez maior no ambiente econômico e social no mundo.  

A Notox passará a ser uma divisão de negócios da Newdrop, com linhas de produtos 

independentes, mas aproveitando-se de todas as sinergias de fazer parte de um grupo 

com capacidade tecnológica, em uma moderna planta localizada na cidade de Lins-SP, 

com mais de 7mil m² de área construída e capacidade de produção de 1.200 t /mês.  

A Equipe Notox se juntará à Equipe Newdrop e manterá o espírito de inovação que 

norteou a criação da Empresa, aliando a pesquisa acadêmica às aplicações práticas, 

agregando a alta tecnologia das fórmulas patenteadas aos produtos, buscando sempre 

obter desempenhos superiores as linhas convencionais baseadas em petróleo, com 

custos bastante competitivos. Tudo isto aliado a uma incessante preocupação ambiental 

e de sustentabilidade.  

A Newdrop coloca à disposição dos atuais clientes da Notox todo o processo de 

desenvolvimento, fabricação, assistência técnica no pós-venda e garantia de qualidade 

de sua operação atual, agora estendida à linha de produtos da Notox e estando apta a 

oferecer soluções sob medida a custos competitivos. 


