
Pax, Elvin e Lubripack formam novo grupo no mercado  

  

Com a união, a Pax deverá atuar somente como indústria, deixando de ter marca 

própria, continuando a desenvolver, produzir e envasar graxas para as linhas Evora e 

Evoli – marcas que pertencem ao portfólio da Elvin – e para terceiros. Essa estratégia 

permite atender de forma programada e específica todos os clientes, além de abrir novas 

oportunidades para as demandas do mercado.  

“Foram décadas de parceria e sou imensamente grato, mas chegou o momento do 

senhor Vitor (antigo sócio) e ele decidiu se aposentar, curtir o merecido descanso e se 

dedicar a família. Essa foi a oportunidade que surgiu para que nós pudéssemos adquirir 

100% da PAX e, com isso, estabelecer novas estratégias para nossas empresas”, afirmou 

Luis Alberto Diógenes Pinheiro, agora, proprietário da PAX Lubrificantes em sua 

totalidade. 

“A ideia é delimitar a participação de cada empresa dentro do mercado de lubrificantes. 

Com essa nova estratégia, possibilitada a partir da aquisição de 100% da PAX, 

poderemos adequar cada planta de acordo com o setor pretendido. A Elvin terá 

dedicação exclusiva ao desenvolvimento e produção de óleos, enquanto que a PAX 

estará focada em produzir graxas. No caso da Lubripack, nada muda, seguiremos 

criando e vendendo as melhores embalagens do mercado”, informou Luís Diógenes. 

A decisão é arrojada e vai de encontro com o momento vivido pela economia brasileira. 

O setor de lubrificantes trabalha com uma perspectiva de retração que gira em torno de 

1.3% em 2015. Porém, de acordo com Diógenes, esse é o momento de se destacar e 

mostrar a solidez do grupo para o mercado. 

“São nestes momentos, os chamados de crises, que as oportunidades de crescimento 

aparecem. Apesar de parecer contraditório, é justamente esse o momento propício para 

organizarmos a casa, reestruturar nossa produção e elevar a qualidade dos nossos 

produtos e a capacidade de produção. Estamos mostrando ao mercado que nossas 

empresas seguem sólidas em meio a crise e que, além de tudo, estamos melhorando 

nossas estruturas e buscando atender toda a demanda com a qualidade característica dos 

nossos produtos e serviços”, disse Luís Diógenes. 

As novidades em torno da incorporação da PAX Lubrificantes ao grupo que já contava 

com a Elvin Lubrificantes e a LUBRIPACK são muitas e atingirão, inclusive, a questão 

produtiva de cada empresa, principalmente das duas primeiras. 

Com aproximadamente 40 tipos de graxas em seu portfólio, a PAX produz cerca de 

1300 toneladas/mês atualmente, o que representa 32% do mercado nacional. Com a 

decisão de trazer para a planta de Campinas/SP – cidade onde a empresa está situada – 

toda a produção de graxa do grupo, principalmente das linhas EVORA e EVOLI, a 



perspectiva é que o volume produtivo atinja 1500, elevando ainda mais a participação 

da empresa no setor. 

No caso da Elvin, o volume de óleos produzidos é de 3000M³ por mês. Agora, esse 

número poderá chegar a 3.500, justamente por incorporar à produção todo o volume 

produzido pela PAX aliado ao crescimento das linhas EVORA e EVOLI. Já a 

Lubripack, atualmente produz 400 mil unidades/mês de potes de 1 e 0,5kg, cerca de 80 

mil unidades/mês de baldes de 20kg para graxas e 40 mil unidades de bombonas de 

20Lt para óleos lubrificantes. 

“Certamente a capacidade produtiva de cada empresa do grupo aumentará com as 

mudanças iniciadas. Mas, mais importante que os números em si, é a organização e a 

estratégia de atender todos nossos clientes de forma eficaz e priorizando sempre a 

qualidade exigida pelo mercado” finalizou Luís Diógenes. 
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