
Shell lança lubrificante comestível no Brasil  
Gabriel Braga  
 
A Shell continua apostando em produtos de alto valor agregado para o mercado brasileiro. Depois 
de lançar a gasolina V-Power, a multinacional está trazendo ao país uma linha de óleos e 
lubrificantes comestíveis para a indústria alimentícia. "O Cassida faz parte da estratégia global da 
empresa de oferecer produtos e serviços específicos para cada indústria", diz Yung-Ping Chai , 
gerente de desenvolvimento da divisão de alimentos da Shell.  
 
A Shell Specialites, divisão da companhia que cuida desse mercado, espera aumentar em 10% 
suas vendas no Brasil neste ano. No ano passado, o aumento foi de 25%. "Queremos dobrar 
nossa participação no mercado, que hoje é de 8%, em quatro anos", afirma José Luiz Volbato, 
gerente de produto para América Latina da Shell Specialities, que é parte da divisão de 
lubrificantes industriais da empresa, que faturou cerca de R$ 125 milhões em 2002. "Apesar de 
não ser muito significativa em volume, a divisão Specialities oferece uma margem muito melhor 
do que o normal", diz Vobalto.  
 
Casos de contaminação de produtos por óleos e lubrificantes são relativamente raros, já que não 
há dano imediato à saúde do consumidor, o que dificulta que sejam descobertos. Mas o gosto, 
textura e cor dos alimentos podem ser alterados. Chai cita casos em que grandes empresas 
tiveram que recolher lotes inteiros de produtos por causa da contaminação de algumas gotas de 
óleo. "Além disso, o dano à imagem da empresa é imensurável", afirma Richard Pinchin, gerente 
de produto da Shell.  
 
No Brasil, a empresa espera conquistar clientes que possuam grandes marcas ou interesse em 
exportar. "O controle de contaminação por óleo é cada vez mais exigido por multinacionais e 
governos para importação", diz Pichin, que já trabalhou no Brasil. "Cinco anos atrás ninguém dava 
importância para isso no país, por isso entramos só agora", afirma. A novidade é cerca de cinco 
vezes mais cara do que o convencional. Mas, segundo os executivos, esse valor é pouco 
significativo no custo final.  
 
Apesar de já ter como clientes, no exterior, empresas como Nestlé e Unilever, a Shell terá que 
negociar localmente a venda de seus produtos, já que negociações para fornecimento global ainda 
são incipientes. "Mas é muito mais fácil crescer nesse mercado do que o mercado de gasolina", diz 
Pinchin.  
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