
 

 

Shell abre nova fábrica de lubrificantes na China 

 
A Shell abriu sua oitava fábrica de classe mundial para a produção de 

lubrificantes na cidade de Tianjin, na China, com a finalidade de atender a 

crescente demanda do país. A nova planta será capaz de produzir 330 milhões de 

litros de lubrificantes acabados por ano, e tem o potencial de expansão para 500 

milhões de litros. Em sua capacidade total, a planta pode tornar-se a maior 

unidade da Shell na China. 

 

 

 

Dennis Cheong, Vice Presidente de Suprimentos da Shell, disse: “Nos últimos anos, 

fizemos investimentos multimilionários na cadeia de suprimentos da empresa na Ásia, 

particularmente na China, tanto em novos ativos como nos já existentes. Essa planta é a 

mais automatizada e avançada já construída, e está estrategicamente localizada parque 

industrial de Tianjing Nangang, para capturar a demanda por transporte e lubrificantes 

industriais do Nordeste da China.  A China continua a ser um mercado chave para a 

Shell Lubrificantes. Continuaremos a investir melhorando e expandindo nossos ativos 

existentes, e nos comprometemos a uma cadeia de suprimentos robusta aqui”. 

A nova planta, considerada “estado da arte” produz um larga faixa de óleos para motor, 

incluindo o Shell Helix para carros de passageiros e o Rimula para motores pesados. 

Além das oito plantas no país asiático, a empresa também possui três fábricas de graxas, 

sendo a maior localizada em Zhuhai. 

Segundo a empresa, a rede da cadeia de suprimentos da Shell na China tem o suporte de 

um centro dedicado à pesquisa de lubrificantes, em Changai, o Shell Shangai 

Technology Ltd, que trabalha em cooperação com os fabricantes originais de 

equipamentos (OEMs) e os clientes, para desenvolver tecnologias que atendam às 

modernas especificações. Recentemente, também inaugurou o Centro Comercial de 

Changai, levando para lá o seu maior centro financeiro de negócios de derivados de 

petróleo, incluindo os lubrificantes. 

A Shell informou também que a nova fábrica está também totalmente integrada com a 

cadeia de suprimentos de GTL, com acesso aos óleos básicos dessa tecnologia 

produzidos em Pearl, no Qatar. 

 

Fonte: OEM Lube News 


