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Parceira da ABAD desde 2016, a Petrobras Distribuidora (BR) 
atua na distribuição, comercialização e industrialização de 
produtos de petróleo e derivados e fornece soluções de produtos e serviços com a qualidade 
Petrobras. Economia, segurança e parceria na condução de operações e serviços. Produtos e 
serviços para frota de veículos e aeronaves, com condições comerciais diretas e diferenciadas. 
Além da linha de produtos, a BR disponibiliza serviços de Garagens Compartilhadas, Gestão de 
Abastecimento e a Loja Virtual de Lubrificantes ABAD. 

PETROBRAS

PRODUTOS

a) Sistema de Gestão de Abastecimento de Frotas: 
Solução de Automação do abastecimento de combustível com tecnologia completa e inovadora desenvolvida para o 
controle para frotas através de TAG ou Cartão, que visa agilizar e otimizar o processo de controle do abastecimento. 
Proporciona mais segurança, economia de combustível e eficiência no consumo de combustível nas plantas internas e 
Postos Petrobras Distribuidora - BR.

b) Loja Virtual Lubrax/ABAD: 
Canal online para compra de lubrificantes, Flua (ARLA 32) e graxas com praticidade, segurança e condições comerciais 
diferenciadas de prazo, quantidade e preços para toda linha de produtos LUBRAX. Mais um serviço para a conveniência 
dos nossos parceiros, para otimizarem seu tempo e negócio. Para acessar a Loja Virtual Lubrax cadastre-se em:               
www.br.com/canaldenegocios.

c) Garagem Compartilhada (CAIS):
As garagens compartilhadas são soluções estratégicas de abastecimento customizadas para atender aos associados 
da ABAD/Filiadas em grupos de empresas numa única garagem. Esta solução pode ser elaborada em conjunto com 
as Filiadas Estaduais ABAD nos principais corredores e rotas do país, nas quais empresas e transportadoras usufruem 
de serviços como abastecimento com automação, estacionamento para frotas, segurança 24h, lubrificação e lavagens, 
entre outros. 

d) Lançamento: NOVO LUBRAX TOP TURBO PRO:
Alcance o maior nível de desempenho para o seu negócio. A linha de Lubrificantes 
Lubrax, da Petrobras Distribuidora, está lançando Lubrax Top Turbo PRO, óleo multiviscoso 
para motores diesel com a mais moderna tecnologia API CK-4, o maior nível de 
desempenho da categoria. O novo lubrificante é adequado aos mais modernos 
motores com sistema de controle de emissões, em atendimento aos requisitos do 
Proconve P7 (EURO 5) e Proconve MAR1 (TIER 3). Seu nível de desempenho 
API CK-4 e o atendimento à atualização 2016 da ACEA E9 proporcionam elevada 
resistência contra a oxidação, alta proteção contra o desgaste, limpeza do pistão e controle da fuligem.

A garantia da qualidade dos produtos e serviços supracitados, com condições negociadas diretamente com a BR 
para os associados consumidores, com prazos e negociações de preços customizadas pela Petrobras Distribuidora.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Combustível e lubrificantes)

Contato
www.br.com.br

Wellington Sousa
jwsousa@br-petrobras.com.br

Atendimento ao Cliente: 
4090-1337 
(capitais e regiões metropolitanas) 
08007701337 
(demais regiões)

Redes Sociais:
Facebook: postospetrobras
Instagram: postospetrobras
Twitter: postospetrobras
Linkedin: petrobras-distribuidora-s.a.


