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“Esperamos um crescimento 
do volume de negócios tanto 
no segmento de indústria como 
no ‘aftermarket’ automóvel. É 
por isso que temos reforçado 
a nossa aposta em Portugal”, 
afirma à “Vida Económica” 
Paul Cezanne, diretor-geral da 
FUCHS Lubrificantes.
Presente em Portugal desde 
1989, a FUCHS fornece hoje 
mais de mil clientes, repartindo 
o seu volume de negócios pela 
indústria (65%) e pós-venda 
automóvel (35%).
O grupo investe, todos os anos, 
mais de 30 milhões de euros 
em I&D a nível mundial.
VIRGÍLIO FERREIRA
virgilio@vidaeconomica.pt

Vida Económica - Qual é o balanço da 
presença da FUCHS no mercado portu-
guês?

Paul Cezanne - A FUCHS está em Por-
tugal desde 1989. Começámos com uma 
carteira de cem clientes, hoje fornecemos 
mais de mil. 

A empresa é especializada em lubrifi-
cantes e concentra-se em dois segmentos: 
na indústria e no pós-venda automóvel. A 
indústria representa 65% do nosso volume 
de vendas e o “aftermarket automotive” 
35%. A nível mundial, em 2015 conse-
guimos um crescimento recorde de 11% 
para um volume de negócios de dois mil 
milhões de euros. 

O balanço que fazemos da nossa pre-
sença no mercado português é claramente 
positivo. Sobretudo nos últimos anos, a 
FUCHS tem reforçado a aposta no servi-
ço ao cliente. Recentemente alargámos os 
nossos quadros com a contratação de um 
engenheiro de processo para se dedicar em 
exclusivo aos nossos clientes industriais.

VE - O que vos leva a esse reforço da 
equipa?

PC - Identificámos nas empresas de pro-
dução e nas metalomecânicas uma neces-
sidade crescente de acompanhamento de 
processos. 

Não chega vender lubrificantes, os clien-
tes procuram soluções. Primeiro, virámos 
o nosso laboratório que já tínhamos em 
Portugal totalmente para o apoio ao clien-
te. Atualmente, estudamos o processo, re-
comendamos o produto e acompanhamos 
a sua introdução e performance no cliente. 
E isso é feito tanto através dos gestores de 

produto como da engenharia de aplicação. 
O período mais crítico é o da introdução 

de um novo produto num parceiro indus-
trial. É extremamente importante. Daí que 
este reforço seja fundamental para nós. A 
nossa visão é: sermos a primeira escolha.

VE - Quais são os seus principais 
clientes?

PC - Os principais são metalomecânica 
e indústria de componentes automóveis. 
No caso do pós-venda automóvel, traba-
lhamos via distribuidores especializados, 
que são o nosso canal preferencial. A FU-
CHS toca ainda outras indústrias como ci-
mento, papel, vidro, plásticos e a indústria 
alimentar. Temos uma gama completa de 
produtos e chegamos a quase todas as in-
dústrias.

VE - Que resultados esperam alcançar 
em 2016 e quais as perspetivas para os 
próximos anos?

PC - Esperamos um crescimento do vo-
lume de negócios tanto no segmento de 
indústria como no “aftermarket” automó-
vel. É por isso que temos reforçado a nossa 
aposta em Portugal e os clientes reconhe-
cem essa aposta e a altíssima qualidade dos 
nossos produtos. Estamos num mercado 
que infelizmente está muito pressionado 
pela questão do preço. No entanto, temos 
encontrado no nosso binómio qualidade-
-preço clientes muito satisfeitos com a 

utilização dos nossos produtos e o nosso 
serviço de acompanhamento.

VE - A disponibilidade de técnicos 
consultores de mercado pode fazer toda 
a diferença na escolha dos produtos 
mais adequados para cada cliente?

PC - Para a FUCHS, a análise de processos 
produtivos, o levantamento dos equipamen-
tos e a tecnologia de aplicação dos produtos 
são de extrema importância para aumentar a 
produtividade. Os nossos consultores técni-

co-comerciais, em conjunto com os gestores 
do produto e engenharia de aplicação, fazem 
a análise do processo produtivo do cliente e 
recomendam os lubrificantes mais apropria-
dos. Aqui temos em conta a performance dos 
produtos e a redução de consumo de energia 
de forma a preservar os recursos e o ambien-
te. O nosso lema é: tecnologia com retorno.

Investimento global anual de 30 
milhões de euros

VE - Qual é a vantagem, por parte do 
grupo FUCHS, de ter um laboratório de 
Investigação & Desenvolvimento na área 
dos óleos industriais? 

PC - Não temos só um, temos 24 la-
boratórios de Investigação & Desenvolvi-
mento em todo o mundo. Temos labora-
tórios na Alemanha, Inglaterra, Espanha, 
Estados Unidos, China, etc. Atualmente 
empregamos 416 engenheiros e cientistas 
nestes laboratórios a nível mundial. Temos 
mais de 600 projetos I&D a decorrer si-
multaneamente. Investimos todos os anos 
mais de 30 milhões de euros em I&D.

Desde 1931 que o modelo de negócio do 
nosso grupo segue a máxima “lubricants, 
technology and people”. Isto significa que 
o foco da FUCHS está 100% nos produ-
tos, na inovação e no compromisso pessoal. 
Somos o maior grupo independente com 
tecnologia própria. Como compramos a 
nossa matéria-prima no mercado mundial, 
podemos selecioná-la e produzir os melho-
res produtos para os nossos clientes.

PAUL CEZANNE, DIRETOR-GERAL, ADIANTA

FUCHS Lubrificantes reforça 
aposta em Portugal

Óleo de qualidade superior reduz consumo 
e manutenção 

A FUCHS tem vindo a ser pioneira no lançamento de novos produtos com as aprovações 
OEM (equipamentos originais) para o mercado português. 
Exemplo disso foi a introdução há quatro anos da tecnologia XTL, que é uma tecnologia 
em óleos de motor, tanto para ligeiros como pesados. Esta tecnologia permite economia de 
combustível, performance de arranque aperfeiçoada, redução de consumo do lubrificante 
e uma maior resistência ao envelhecimento. A elevada performance e a fiabilidade 
operacional estão garantidas durante todo o intervalo de mudança de óleo. No segmento 
específico para motas, a FUCHS Silkolene é uma linha das mais completas que a marca 
tem, que são produtos lubrificantes de competição e uma referência de qualidade no 
mercado das motas.
Questionado sobre a escolha de um óleo “low-cost” ou outro de gama mais alta, Paul 
Cezanne recomenda um óleo de qualidade superior “porque faço uma análise global de 
custo e segurança. Olho para o custo do veículo e para o custo global de manutenção, 
em vez de olhar só para o custo do lubrificante que estou a meter no automóvel. Para 
além disso, para mim é mais seguro escolher um produto que tenha aprovação oficial do 
fabricante. Na Alemanha todos os automóveis que saem para o mercado têm pelo menos 
um lubrificante FUCHS”, conclui.

 “A nossa presença no mercado português é claramente positiva”, afirma Paul Cezanne.

“O foco da FUCHS 
está 100% nos produtos, 
na inovação 
e no compromisso pessoal”
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Fuchs Lubrificantes    
reforça aposta                             
em Portugal 
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