
O Grupo Agecom atua em diversas áreas do segmento petroquímico através de cinco empresas: Agecom 
Produtos de Petróleo, Petrowax, Lesil Indústria e Comércio, Agecom America Co. e Cotrag Transportes. 

Espalhadas pela região metropolitana, interior de São Paulo e na cidade norte-americana de Houston, 
Texas, as empresas oferecem serviços que vão desde produção, envase e transporte de produtos até 
importação.  

Além disso, em 2010, o Grupo Agecom ampliou seu armazenamento de produtos químicos com uma 
base em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, aumentando sua capacidade de armazenagem de 
6.711 m³ para 10.811 m³.  

Consolidado no segmento e ampliando a cada ano seu campo de atuação, o Grupo, que está presente 
desde 1987 no mercado, conta ainda com oito filiais e 190 colaboradores.

Atuante na produção e envase de lubrificantes, fluidos industriais, produtos agrícolas, vaselinas, 
dispersantes e antiespumantes, a Petrowax está no mercado desde 1998. Com esforços e 
aprimoramentos internos, a empresa conquistou as certificações ISO 9001 e 14001 em 2007. 

Primeira empresa da holding,  a Agecom Produtos de Petróleo desenvolve uma série de produtos que 
têm importante representatividade nos mercados químico, de lubrificantes e agrícola. Com empenho e 
sempre visando melhorias no ambiente corporativo, em 1998 a empresa conquista a certificação ISO 
9001 e, em 2009, o Prodir.

Agecom Produtos de Petróleo

Com sede em Diadema (SP), a companhia é produtora e prestadora de serviços de mistura, envase 
e armazenagem no ramo de lubrificantes e especialidades de produtos químicos. A Lesil também tem 
foco em análises laboratoriais através do Centro de Tecnologia Química, que atende diversas 
empresas do segmento.

A Agecom America, instalada em Houston, Texas (EUA), é voltada para o mercado de importação e 
exportação de produtos e matérias-primas específicas para empresas do setor químico e petroquímico 
com toda a expertise necessária, prestando o melhor serviço e consultoria especializada.

A mais recente empresa do Grupo, a Cotrag Transportes, expande a área de atuação da Agecom para o 
segmento de logística de transportes de cargas químicas e de manipulação especializada. Está apta a 
oferecer o melhor serviço ao mercado. 

Com moderna frota de caminhões e uma equipe altamente capacitada no transporte de produtos 
químicos, a Cotrag Transportes surge para atender as necessidades do setor, oferecendo serviços de 
qualidade e com a credibilidade Agecom. 

Divisão Química

Uma das áreas mais importantes da Agecom 
Produtos de Petróleo, a Divisão Química é 
responsável pela distribuição de produtos como 
parafinas, vaselinas, óleos USP, óleos 
combustíveis, produtos agrícolas, químicos, 
para o setor sucroalcooleiro, toda a cadeia de 
solventes alifáticos, aromáticos e ecológicos, 
além de uma extensa gama de óleos minerais 
básicos naftênicos, parafínicos e aromáticos.

Divisão de Lubrificantes

Dividida em três linhas de atuação – automotiva 
para veículos leves, automotiva para veículos 
pesados e industriais –, a Divisão Lubrificantes 
da Agecom Produtos de Petróleo é responsável 
pela distribuição de uma grande variedade 
de lubrificantes de alto desempenho e 
diferentes aplicações. 

Em conformidade com a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
os produtos seguem rigorosos padrões exigidos 
pela Society Automobile Engineers, órgão 
que determina as regras mundiais de 
qualificação nas especificações e nos índices 
de performance.
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