
Aumento  
da Produtividade



Soluções sustentáveis  
de lubrificação para  
a sua empresa.

Nós chamamos essa visão holística e tridimensional das operações 
sustentáveis de Aumento da Produtividade.

Em todo o mundo, a melhoria da produtividade é uma 
das principais prioridades para as empresas. Uma lu- 
brificação adequada desempenha um papel impor-
tante na obtenção de uma produtividade confiável, 
mas muitos fornecedores de lubrificantes simples-
mente param aí. A equipe de lubrificantes industriais 
da Mobil™ entende que o sucesso da sua empresa vai 
além da produtividade para incluir operações  
sustentáveis.

Juntamente com a Produtividade, você está focado na 
Segurança, para que ninguém seja ferido no trabalho. 
Você também tem metas de Respeito ao Meio Ambi-

ente para minimizar a pegada ambiental da sua ope- 
ração, tornando as suas operações mais sustentáveis.
 

Os três princípios do Aumento da Produtividade estão 
alinhados com o nosso próprio compromisso com a sus-
tentabilidade, balanceando o crescimento econômico, 
o desenvolvimento social e a preservação ambiental, de 
modo que as futuras gerações não sejam comprometi-
das pelas atividades realizadas no presente.

O Aumento da Produtividade requer soluções de lub-
rificação formadas por produtos de alto desempenho, 
serviços robustos e, principalmente, a experiência para 
unir todos esses componentes. Colocando a Sustentabi- 
lidade em Movimento.
 



Como fornecemos  
o Aumento da Produtividade.

Ajudá-lo a atingir suas metas de Segurança, Respeito ao Meio  
Ambiente e Produtividade mediante os nossos lubrificantes  
e serviços inovadores é a nossa maior prioridade.

Isso é Aumento da Produtividade. E é dessa forma que lhe  
ajudaremos a atingir a sua mais ampla visão de sucesso.

Compreender  — O primeiro passo para fornecer soluções  
de lubrificação é dedicar algum tempo para entender as suas 
metas de sustentabilidade em cada uma das dimensões  
do Aumento da Produtividade: Segurança, Respeito ao Meio 
Ambiente e Produtividade.
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Para mais informações sobre Aumento da Pro-
dutividade, contate o seu representante local da 
Mobil ou visite o site www.mobilindustrial.com.br.

Avaliar — Com os seus objetivos definidos, empregamos a nossa 
experiência em aplicações para avaliar as suas práticas  
de manutenção e lubrificação.

Finalmente, apresentamos um plano para implementação dessas 
soluções.

Identificar Soluções — Aqui, identificamos como avaliar o seu 
programa de lubrificação mediante soluções concebidas a partir  
da nossa experiência global em cada segmento industrial principal.

•	 Sugestões da nossa equipe de contato com Construtores  
de Equipamentos que, há 100 anos, ajuda a desenvolver 
soluções de lubrificação para OEMs

•	 Serviços de lubrificação no campo, executados pelo pessoal 
da linha de frente com profunda experiência em aplicação, 
apoiados por especialistas de engenharia de campo e a 
capacidade de acessar o nosso vasto conhecimento global 
sobre lubrificação

•	 Óleos e lubrificantes industriais de desempenho comprovado, 
incluindo a tecnologia sintética avançada incorporada nos 
nossos produtos Mobil SHCTM

•	 Documentação das nossas recomendações e vantagens 
potenciais



As nossas soluções de lubrificação podem lhe ajudar a diminuir os potenciais 
riscos aos colaboradores decorrentes do contato direto com os equipamentos, 
incluindo:
•	 Aprimorar a confiabilidade dos equipamentos para reduzir a atividade  
 de manutenção
•	 Reduzir o manuseio e movimentação de lubrificantes de e para as máquinas
•	 Melhorar a organização para reduzir quedas e escorregões potenciais
•	 Proporcionar maiores intervalos de lubrificação para minimizar a exposição  
 ao risco

O nosso compromisso com uma pegada ambiental menor inclui soluções  
de lubrificação com produtos avançados e serviços inovadores para lhe ajudar  
a alcançar as suas metas operacionais. Os exemplos incluem:
•	 Aumentar a vida dos componentes para reduzir o descarte e a geração  
 de resíduos relacionada com a manutenção
•	 Reduzir a geração de resíduos de óleo mediante lubrificantes com maior vida  
 útil e o monitoramento das suas condições 
•	 Diminuir	a	demanda	de	energia	e	as	emissões	de	gases	de	efeito	estufa	com		
 lubrificantes redutores de atrito
•	 Reduzir o descarte de embalagens e materiais relacionados aos lubrificantes

Aumentar a sua competitividade é crítico para a sua operação.
O Aumento da Produtividade pode ajudar a proporcionar essas vantagens  
mediante soluções de lubrificação, incluindo:
•	 Equipamentos	de	proteção	para	maximizar	a	produção	e	reduzir	os	custos	 
 de manutenção
•	 Reduzir	despesas	com	utilidades	mediante	lubrificantes	que	contribuem	para		
 a eficiência energética
•	 Reduzir	custos	de	manutenção	com	maiores	intervalos	de	serviço
•	 Reduzir	níveis	de	estoque	mediante	a	consolidação	de	lubrificantes

* Visite mobilindustrial.com para aprender como certos lubrificantes Mobil podem proporcionar vantagens para lhe ajudar a reduzir o impacto ambiental. As vantagens efetivas dependerão  
dos produtos escolhidos, das condições e aplicações de operação.

Suas metas.
Nosso compromisso.

Frequentemente, os benefícios de segurança, respeito ao meio  
ambiente e produtividade são interdependentes. Todas as três áreas 
podem ser afetadas por melhorias da lubrificação na confiabilidade, 
eficiência, manutenção reduzida ou maiores intervalos de serviço 
dos equipamentos. Proporcionamos os benefícios de Aumento  
da Produtividade, ao trabalhar para identificar oportunidades  
para melhorias em cada uma dessas três áreas:

Segurança

Respeito ao  
Meio Ambiente

Produtividade

Minimizar  
o potencial de lesões

Minimizar  
o impacto ambiental

Aumentar  
a confiabilidade 
e a eficiência  
da produção

*



Copyright © 2015 Exxon Mobil Corporation. Todos os direitos reservados.
Todas as marcas comerciais aqui utilizadas são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de 
suas subsidiárias, salvo indicação contrária.

Saúde e Segurança 
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto 
gere efeitos adversos à saúde quando empregado nas aplicações ante-
riormente indicadas e quando as recomendações contidas nas Fichas de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQs ou MSDS) forem seguidas. 
As MSDS estão disponíveis mediante solicitação junto ao seu escritório 
de contato de vendas ou através da Internet. Este produto não deve 
ser usado para outra finalidade diferente das aplicações anteriormente 
mencionadas.
Ao descartar produtos usados, tome cuidado para proteger o meio 
ambiente.

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Av. Brig. Faria Lima, 4100, 8º andar - Itaim Bibi 
São Paulo, SP - 04538-132 - Brasil

mobil.moovelub.com


