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A nossa empresa
Organização e gestão, 
factos e números
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FUCHS em resumo

Quase 5.000
empregados

Ações 
preferenciais 
listadas no MDAX

57empresas a 
nível mundial

2.3 mil milhões 
de Euros em 
vendas em 2016

Nº 1
entre os 
fornecedores 
independentes de 
lubrificantes

A família Fuchs 

detém 54% 
das ações 
ordinárias

Um gama completa 
de mais de

10.000
lubrificantes e 
especialidades 
relacionadas

Fundada há 3
gerações atrás como um 
negócio familiar
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»Contamos com a 
continuidade, fiabilidade e 
proximidade – há 85 anos.«

Stefan Fuchs, Presidente do Conselho de Administração



O nosso modelo de negócio
Desde 1931
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LUBRICANTS. Focalização a 100%
TECHNOLOGY. Soluções holísticas
PEOPLE. Compromisso pessoal



Tradição e crescimento
Desde 1931
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estabelecimento e fase de 
desenvolvimento

crescimento
orgânico

fase de 
consolidação

Vendas
em 
milhões 
de €

fase de expansão internacional 
(maioritariamente através de aquisições)
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Nós estamos onde os nossos clientes estão
57 empresas
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FUCHS PETROLUB SE
Capital: 139 milhões de EUR

5
empresas na 
Alemanha

6
empresas no 
norte e sul da  
América

26
empresas
noutros países 
europeus

20
empresas na  
Ásia-Pacifico, 
África



Nós estamos onde os nossos clientes estão
em mais de 45 países
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Gestão
Conselho Executivo
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Stefan Fuchs

Presidente do Conselho de Administração
desde 2004

Dr. Lutz Lindemann

desde 2009

Dr. Ralph Rheinboldt

desde 2009
Dagmar Steinert

desde 2016

Dr. Timo Reister

desde 2016



Comité Executivo do Grupo 
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Stefan Knapp
Alemanha

Dr. Ralph Rheinboldt
Europa

Dr. Lutz Lindemann
CTO

Stefan Fuchs
CEO, Américas

Alf Untersteller 
Médio Oriente & África
Divisão Mineira Dr. Timo Reister

Asia-Pacifico, África

Bernhard Biehl
Divisão LUBRITECH

Reiner Schmidt
Finanças

Carsten Meyer 
Divisão OEM

Klaus Hartig
Asia Este 

Dagmar Steinert
CFO



Free float
100%

Estrutura das Ações
Atribuição de ações ordinárias e preferenciais*
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Família 
Fuchs
54%

Free 
float
46%

Base: 69.500.000 ações ordinárias

*Títulos registrados nas bolsas de valores de Frankfurt e Stuttgart

Ações Ordinárias Ações Preferenciais
MDAX-listadas

Base: 69.500.000 ações preferenciais



Mercado mundial de Lubrificantes em 2016
Distribuição regional
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O maior mercado regional de 
lubrificantes e com a maior taxa     
de crescimento está situado na 
Ásia/Pacífico.

A América do Norte e a Europa 
Ocidental são mercados maduros.   
A sua focalização é num portefólio 
de produtos mais especializados e 
em especialidades.

53%

28%

19%

Ásia-Pacifico/África América do Norte / Sul

Europa

35,7 milhões de toneladas 
volume total do mercado



A FUCHS em números
Tendência de vendas
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Vendas 
em
milhões
de €

1.192
1.323 1.365 1.394

1.178

1.459

1.652

1.819 1.832 1.866

2.079

2.267

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



A FUCHS em números
Distribuição das vendas por regiões em 2016*
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*pela localização dos clientes

30,1%

16,4%

53,5%Europa

América 
do Norte / Sul

Ásia-Pacifico,
África



O nosso modelo de negócio
LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.
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LUBRICANTS.
100% focalizada em lubrificantes de elevada 
qualidade e especialidades relacionadas
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As principais indústrias
Mais de 100.000 clientes a nível mundial
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Agricultura e florestação Setor dos acessórios

Transportes

Engenharia mecânica

Indústria do vidroExploração mineira

Construção

Indústria alimentar

Indústria automóvel

Produção de energia

Indústria do cimento

Trabalho de metais

Indústria de forja

Indústria da fundição

Indústria do metal e do aço

OutrasIndústria do papel

Energia eólica



As nossas 6 categorias de produtos
Mais de 10.000 produtos
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Automotive
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� Óleos de motor

� Óleos para caixas de engrenagens

� Fluidos para amortecedores

� Óleos hidráulicos

� Massas

� Lubrificantes para motociclos

� Lubrificantes para maquinaria agrícola

� Fluidos de serviço

� Lubrificantes biodegradáveis



Indústria
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� Óleos hidráulicos

� Óleos para compressores

� Óleos para guias e 
barramentos

� Óleos para caixas de 
engrenagens

� Óleos para turbinas

� Óleos para maquinação

� Óleos para cilindros

� Óleos para transformadores

� Óleos adesivos, óleos de 
transferência de calor

� Óleos para compressores e 
óleos de lubrificação geral

� Óleos de refrigeração

� Óleos rapidamente 
biodegradáveis

� Óleos têxteis

� Massas



Massas Lubrificantes
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� Massas multifuncionais / 
massas de longa duração

� Massas para rolamentos 
planos e esféricos

� Massas para rolamentos 
de roda

� Caixas de engrenagens

� Massas de qualidade 
alimentar

� Massas biodegradáveis

� Massas máquinas-ferramenta

� Massas para veículos 
ferroviários

� Massas para extremas 
temperaturas

� Massas para sistemas de 
lubrificação central

� Massas com lubrificantes 
sólidos

� Pastas perfluoradas

� Massas em spray ou lata

� Massas para montagem

� Pastas para temperaturas 
extremas



Processamento de Metais
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� Lubrificantes de corte e fresagem 
(incluindo fluidos biodegradáveis)

� Lubrificantes de deformação

� Protetores anticorrosivos

� Desengordurantes

� Fluidos de tempera

� Produtos de lubrificação mínima (MQL)



Aplicações Especiais
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� Lubrificantes para engrenagens abertas

� Lubrificantes para deformação quente

� Lubrificantes de qualidade alimentar

� Lubrificantes para o vidro

� Lubrificantes de revestimento  seco

� Agentes de descofragem

� Óleos para correntes

� Lubrificantes para a energia eólica

� Outras especialidades

� Massas



Serviços
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� Serviços analíticos

� Chemical Process Management 
(CPM)

� Condition Monitoring

� Desenvolvimento à medida

� Serviços técnicos

� Serviço para engrenagens abertas – análise de 
falhas e app/reparação

� Serviços de revestimento
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TECHNOLOGY.
Em busca de tecnologia e liderança em 
inovação com soluções holísticas



Investigação e desenvolvimento
Orientada para a aplicação
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25
laboratórios localizados mundialmente

Mais de  600
projetos em I&D

44
€ milhões
de budget em I&D

436

engenheiros e
cientistas em I&D a nível mundial
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PEOPLE.
Compromisso pessoal com base na 
cooperação e confiança



4.898 empregados em mais de 40 países
Uma declaração de missão comum
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Confiança
Criação de Valores

Respeito
Fiabilidade
Integridade

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.



4.898 empregados em mais de 40 países
Uma declaração de missão comum
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Confiança
Criação de Valores
Fiabilidade
Respeito
Integridade

A Confiança é a base da nossa 
autoimagem.



4.898 empregados em mais de 40 países
Uma declaração de missão comum
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Fornecemos aos nossos clientes 
tecnologia de ponta e o melhor 
serviço. Identificamos e criamos FVA. 
Criamos espaço para a inovação e 
novas abordagens. Agimos como 
empreendedores na empresa. 
Transferimos responsabilidade e 
prestação de contas para os nossos 
colaboradores.

Confiança
Criação de Valores
Respeito
Fiabilidade
Integridade



4.898 empregados em mais de 40 países
Uma declaração de missão comum
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Honramos a nossa responsabilidade 
para com as diversas partes 
interessadas, a sociedade e o meio-
ambiente. Mostramos apreço e 
reconhecimento. Somos justos para 
com os nossos parceiros e 
colaboradores. Promovemos uma 
cultura de discussão aberta.

Confiança
Criação de Valores
Respeito
Fiabilidade
Integridade



4.898 empregados em mais de 40 países
Uma declaração de missão comum
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Cumprimos o que prometemos. 
Estamos comprometidos com a 
liderança tecnológica. Mantemos um 
histórico consistente de desempenho. 
Agimos de forma decidida e 
transparente.

Confiança
Criação de Valores
Respeito
Fiabilidade
Integridade



4.898 empregados em mais de 40 países
Uma declaração de missão comum
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Acreditamos em valores morais 
elevados e seguimos, cumprindo, o 
nosso próprio Código de Conduta.

Confiança
Criação de Valores
Respeito
Fiabilidade
Integridade



Promovemos o compromisso pessoal
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20% de mulheres 
na gestão

Desenvolvimento de 
carreiras internas

FUCHS ACADEMY

Gestão da saúde

Compatibilidade da
família e trabalho

Conceito de gestão de 
talentos globais



A nossa promessa
Tecnologia com retorno
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Lubrificantes FUCHS
Uma gama complete para satisfazer inúmeras 
exigências
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Menor desgaste
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Redução do consumo de óleo
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Elevada capacidade de carga térmica
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Baixos requisitos de manutenção 
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Compatibilidade no processo
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Proteção anticorrosiva
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Qualidade alimentar
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Reduções de CO
2
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Rapidamente biodegradável
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Economia de combustível
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A nossa promessa
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Os lubrificantes FUCHS destacam-se pela 
performance e sustentabilidade, pela fiabilidade e 
segurança, pela eficiência e economia de custos.

Representam uma promessa:
Tecnologia com retorno.



A nossa compreensão da 
sustentabilidade
Responsabilidade económica, ecológica 
e social
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Pensamos e agimos … 
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SocialmenteEconomicamente

Ecologicamente

Sustentabilidade



Ecológicos e Económicos 
Valores chave
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€ 123 milhões 

dividendos pagos

0,45 m³ 

consumo de água
por tonelada produzida

257
FUCHS Value Added 
(FVA) em milhões de €

emissões* de CO
2

em quilogramas
por tonelada produzida180

*emissões diretas e indiretas para o fornecimento de energia



Social 
Valores chave
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Tempo médio de 10 anos 
de emprego

Média de 17 horas
de formação por empregado43

Idade media dos 
empregados

20%
mulheres  em  posições 
executivas



A nossa motivação
A confiança dos nossos clientes 
e partes interessadas
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Para os nossos clientes e partes interessadas
somos …
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Impulsionador de 
Inovação & 
fornecedor de 
soluções



Para os nossos clientes e partes interessadas
somos …
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Parceiro de 
desenvolvimento & 
gerador de ideias



Para os nossos clientes e partes interessadas
somos …
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My
Lubricants
Company



Muito obrigado pela v/ atenção.


