
ADDITIVA e LUBRIZOL firmam parceria para distribuição 

de produtos da Unidade Oilfield and Refinery 

Porto Alegre, 28 de junho de 2021 

 

A ADDITIVA, distribuidora de produtos químicos especiais, tem o prazer de anunciar um acordo 

de distribuição com a divisão Oilfield and Refinery da LUBRIZOL Corporation. O acordo entrará 

em vigor a partir de Julho de 2021 e unirá a experiência global da LUBRIZOL na indústria de 

extração e processamento de petróleo, onde atua com uma ampla linha de produtos e o 

excelente atendimento técnico, logístico e ágil da ADDITIVA.   

A operação estará focada no atendimento local de todo o portfólio de produtos de alta 

performance da LUBRIZOL para este mercado, como aditivos para fluidos de perfuração, 

produtos para controle de areia e estimulação de poços em campo petrolífero, além de químicos 

especiais para refinaria e tratamento de águas. São marcas renomadas mundialmente como 

Sulfa-Clear™, Cabosperse™, Flozol™, Clayguard™, entre tantas outras.  

“A ADDITIVA, como provedora de tecnologia e soluções em químicos, atua com paixão e 

competência técnica no seu relacionamento com os clientes, buscando entender suas 

necessidades e criando valor para seus produtos e aplicações. A indústria de petróleo brasileira 

está entre as 10 maiores do mundo e recentemente sofreu uma desregulamentação, 

propiciando a entrada de novos players e altos investimentos. Com o incremento dos produtos 

da LUBRIZOL, ampliaremos a oferta de matérias-primas e abasteceremos as grandes empresas 

deste segmento.” - afirma Marcos Bresolin, CEO da ADDITIVA. 

 

Sobre a LUBRIZOL: 

A LUBRIZOL Corporation, uma empresa da Berkshire Hathaway, oferece ciência para melhorar 

vidas há mais de 90 anos. Fundada em 1928 em Ohio - EUA, está presente em mais de 100 países 

com mais de 8.800 colaboradores atuando na fabricação de produtos químicos para diversos 

segmentos de mercado. Ela continua a inovar soluções que são encontradas em produtos 

usados por pessoas ao redor do mundo todos os dias 

Sobre a ADDITIVA:  

Distribuidora de especialidades químicas que atua em mais de 15 segmentos industriais, que 

vão de tintas e revestimentos, construção civil, couro e têxtil, cerâmica, metalworking, 



agroquímicos, biopolímeros compostáveis até filamentos e resinas fotocuráveis para impressão 

3D. Possui três centros de distribuição que estão localizados em Canoas/RS, Mauá/SP e Itajaí/SC, 

além da sua sede administrativa em Porto Alegre/RS e de sua equipe de vendas distribuída por 

todo território brasileiro. 


