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Maior 
eficiência e 

rentabilidade 
para o seu 

negócio!
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O melhor de 
dois mundos

Liderança em números

A ICONIC une a expertise de duas 
empresas complementares. A tecnologia 
global e os investimentos em pesquisas e 
desenvolvimento de produtos, da Texaco 
Lubrificantes, com a presença, confiança 
e desempenho no mercado nacional, da 

Ipiranga Lubrificantes.

Portfólio de 1.300 produtos: óleo 
lubrificante, graxas e coolants

1º lugar market share

3 fábricas no Brasil

Mais de 100 mil clientes entre 
OEM, indústrias, postos, frotas, 
transportes de cargas, passageiros, 
trocas de óleo, entre outros!

Empresa certificada 
e comprometida 
com todas  
as legislações  
de qualidade.

O Centro de tecnologia 
ICONIC conta 
com profissionais 
especializados no 
desenvolvimento de 
lubrificantes e análise 
de alta performance 
em lubrificação. 

Equipe de campo 
formada pelos 
profissionais mais 
especializados do 
mercado e dos 
segmentos de atuação. 

Diferenciais
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Hora de 
transformarmos 
o seu negócio!

Com o avanço das tecnologias e o aumento das 
demandas de eficiência, o mercado busca cada 
vez mais confiabilidade, redução de custos e 
cuidados ambientais nas áreas operacionais e 
de manutenção de equipamentos.

E, pensando em oferecer a alta qualidade e 
o máximo desempenho para todas as suas 
operações, a ICONIC criou um programa que 
apoiará a evolução do seu negócio!

MONITORAMENTO 
DE LUBRIFICANTE

CONSULTORIA 
TÉCNICA

Conheça o Programa Performance e conte 
com o líder de mercado ao seu lado!

Leia o QR Code ao lado  
e assista ao vídeo do 
Programa Performance.

QR CODE DE MARCAÇÃO, 
AJUSTAR ANTES DA FINALIZAÇÃO!
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Performance 
máxima em 

todos os 
segmentos
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Solução completa 
com resultados inigualáveis!

Pilares do Programa Performance

O Programa 
Performance garante 
maior eficiência para 
o seus equipamentos 
e rentabilidade para  

o seu negócio!

 Aumento  
do intervalo  

de troca 

Redução das 
despesas de 
manutenção

Economia  
de energia 

Melhoria  
na gestão  

de controle  
de estoque

Otimização 
de produtos, 

meio ambiente 
e descarte de 
embalagens

 Redução de 
paradas das 
máquinas

Análises 
laboratoriais  
de amostras 

Capacitação  
de equipes em 
boas práticas  

de lubrificação

 Levar aos clientes uma série de serviços 
e consultoria ligadas a lubrificantes, cujas 
áreas são de domínio das equipes ICONIC

 Menos paradas imprevistas dos 
equipamentos

 Menor custo por operação 

CALCULADORA 
ICONIC

CONSULTORIA 
TÉCNICA

MONITORAMENTO 
DE LUBRIFICANTE
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Compartilhando com você toda a nossa expertise

Os profissionais especialistas ICONIC fornecerão uma consultoria  
em lubrificação focada e de altíssima qualidade ao seu time, 
garantindo a capacitação em:

 Armazenamento de Lubrificantes e Condições dos equipamentos  
a granel

 Meio ambiente e descarte de embalagens

 Seleção e otimização dos Lubrificantes e seus SKUs

 Redução de intervenções na Manutenção

 Capacitação de lubrificadores

 Calculadora de benefícios para otimizar os custos de operação 
e o plano de lubrificação

Consultoria técnica

Dividindo conhecimento para 
multiplicar seus resultados
Nossos consultores contam com essa ferramenta 
exclusiva que auxilia no entendimento da realidade 
da sua empresa calculando: economia em 
combustível, lubrificação e redução de paradas para 
manutenção. 

Basta mapear as informações do seu negócio para 
traduzir os benefícios com os nossos lubrificantes.

E a partir daí, monitoraremos e garantiremos que a proposta seja 
cumprida através do Programa de Análises de Óleo LubeWatch.

Calculadora 
ICONIC
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Performance comprovada  
e lucro garantido

Após reduzir seus custos operacionais é preciso 
monitorar se o desempenho prometido será cumprido. 
Para realizar esse acompanhamento, ofertamos o 
LubeWatch, o programa de análises realizadas por 
especialistas em um dos maiores laboratórios privados 
da América Latina. 

A análise de óleo mostra como sua performance 
afeta o desempenho e a confiabilidade 
do equipamento, oferecendo informações 
importantes para manter suas operações ininterruptas.

Assim, seu equipamento pode rodar mais através  
das análises de óleo usado. 

LubeWatch®

+ Benefícios
Identificar pequenos problemas  
antes que se tornem grandes falhas
É possível monitorar as tendências de desgaste e de 
contaminação para ajudar a prevenir falhas catastróficas.

Aumentar os intervalos de drenagem 
Realizando trocas de óleo de acordo com os resultados 
das análises e reduzindo custos desnecessários com 
mão-de-obra.

Prolongar a vida útil do equipamento 
Monitoramento da limpeza dos sistemas ajuda a reduzir 
os custos de reparo e substituição, contribuindo para 
manter os equipamentos operantes por mais tempo.

Análises de alta qualidade
O Programa de Monitoramento de Óleos LubeWatch® 
utiliza laboratórios credenciados pelo INMETRO na norma 
ISO 17025. Este é o mais alto nível que pode ser alcançado 
por laboratórios de análises.

Maximizar a confiabilidade dos ativos 
Planejando o tempo de inatividade de acordo com a sua 
programação de manutenção, ajudando a minimizar 
paradas não previstas.

Os resultados recebidos são precisos, confiáveis, repetíveis e 
rastreáveis em um padrão reconhecido pela indústria e totalmente 

documentado por um sistema de qualidade.
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Portal LubeWatch®

Para conversar ou tirar dúvidas, 
entre em contato com um de 

nossos consultores ou com a central 
de serviços ICONIC: 0800 703 2323

Leia o QR Code e 
saiba mais sobre o 
Programa LubeWatch

Cliente LubeWatch tem acesso exclusivo ao portal 
para cadastrar amostras, de forma intuitiva e simples, 
para verificar os resultados das análises e informações 
sobre o status de lubrificação de seus equipamentos. 

Se interessou?



Obtenha 
melhores 
resultados 
com a 
ICONIC


