
Mercado brasileiro de lubrificantes tem queda de 2,5% em 2014 

Os números do mercado brasileiro de lubrificantes levantados pela pesquisa da revista 

Lubes em Foco indicaram uma queda de 2,5%, com relação ao ano anterior, chegando 

a um volume total de 1.482.000 metros cúbicos. Chamou a atenção o desempenho das 

regiões Norte e Nordeste, com variações positivas de 1,6% e 4,6%, respectivamente. As 

importações de óleos básicos tiveram uma queda de 19,3%, entretanto, a participação 

dos grupos II e III superou o dobro do volume importado em 2013. 

 

O resultado do mercado, em 2014, foi afetado principalmente pelos primeiros meses do 

ano, com as festas de carnaval tardias, entrando pela segunda semana de março, e a copa 

do mundo de futebol de junho a julho, fazendo com que a queda do mercado chegasse 

próximo aos 6%. No segundo semestre, o período eleitoral foi também um fator de impacto 

para a produtividade das empresas, entretanto, o período foi de recuperação, fazendo com 

que o resultado final melhorasse significativamente, amenizando a queda para 2,5%. 

O desempenho das regiões Norte e Nordeste pode ser considerado excelente, diante do 

cenário geral. No segmento automotivo, por exemplo, onde o Sudeste experimentou queda 

acima dos 5%, essas regiões apresentaram variações positivas acima dos 2%. Os números 

do segmento industrial da região Nordeste foram os que mais impressionaram superando 

os 15% de aumento, em relação ao ano de 2013. 

Com relação aos óleos básicos, as importações de 2014 tiveram uma retração de 19,3% 

sobre o volume do ano anterior, atingindo um total de 485.857 m
3
, porém, o mais 

interessante é notar que o volume de básicos dos grupos II e III representaram mais do que 

o dobro do volume importados desses produtos em 2013. Importando pouco mais de 36% 

de suas necessidades de óleos básicos, o Brasil também figurou na lista de exportadores 

desses produtos, com um volume de 97.897 m
3
 dirigidos países como Holanda, Emirados 

Árabes, Índia, África do Sul e outros.  

A revista Lubes em Foco está preparando para sua próxima edição uma matéria mais 

detalhada com números e análise de especialistas do mercado. 

 

 

 


