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Combustíveis Customizados Petrobras 

A Petrobras Distribuidora oferece soluções tecnológicas exclusivas 
 em gasolinas e óleos diesel para atender às necessidades específicas  

das indústrias automobilística e de autopeças 

 

O futuro da mobilidade tem dominado as atenções da sociedade, em todo o 

mundo, e a indústria automobilística precisa atender ao desafio de lançar no 

mercado motores cada vez mais eficientes, em consonância com requisitos 

ambientais rigorosos. Neste contexto, a linha de Combustíveis Customizados 

Petrobras é peça fundamental para desenvolvimento do segmento automotivo, 

seja garantindo suporte à produção de veículos novos, calibração de veículos 

para exportação ou projetos de P&D de novos motores e sistemas automotivos, 

entre outros usos. 

Comercializados com exclusividade pela Petrobras Distribuidora, os 

Combustíveis Customizados Petrobras são desenvolvidos para quatro 

aplicações principais: primeiro enchimento dos modelos recém-produzidos, 

assegurando maior proteção do motor desde a linha de montagem até a entrega 

do veículo ao consumidor final; homologações & referência, atendendo a 

ensaios oficiais de emissões para homologação de motores e veículos; testes & 

desenvolvimento, com alto nível de personalização para projetos relacionados 

a sistemas de alimentação de combustíveis; e, finalmente, esporte motor, para 

obtenção da máxima potência projetada do motor. 

“A Petrobras desenvolve, produz e comercializa combustíveis para atender às 

demandas específicas de montadoras de automóveis e empresas de autopeças, 

experiência que começou há cerca de 20 anos e tem acompanhado o aumento 

da complexidade do mercado automotivo nacional”, destaca Felipe Fernandes 

de Freitas, da área de Marketing/Desenvolvimento de Produtos da Petrobras.  

De acordo com Gabriel Menezes, da Gerência de Marketing de Mercado 

Corporativo da Petrobras Distribuidora, mestre em Biocombustíveis e 

Petroquímica pela UFRJ, a Companhia oferece suporte técnico pré e pós-vendas 

e, no caso de aplicações voltadas para P&D de motores, a possibilidade de 

desenvolvimento de produto junto ao cliente, garantindo uma maior flexibilidade 

para atendimento aos requisitos de projeto. 
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