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APRESENTAÇÃO 
PORTFÓLIO 

 
❖ A empresa 

Atuante no mercado há mais de dez anos REI DO ÓLEO GRANDE ABC é um completo 

revendedor de lubrificantes e industriais, que ao longo desses anos busca a completa 

satisfação dos clientes através da análise de necessidades específicas de cada um. 

Detém uma variada gama de produtos, todos de alta qualidade e preços acessíveis, além de 

oferecer condições especiais para as empresas e suas frotas, funcionários e agremiações. 

 

❖ Agilidade nos serviços 

Entendemos que nas corridas atribuições do dia-a-dia, o ganho de tempo é fundamental. 

Pensando nisso, criamos um modelo de serviço que preza pela agilidade e rapidez sem perda 

de qualidade técnica: 

• TROCA DE ÓLEO E FILTRO: Prazo médio de 15 minutos. 

• MECÂNICA COMPLETA  : Fica  nosso  compromisso e  esforços  para  a entrega do 

veículo no mesmo dia da aprovação do orçamento. Vimos implementando essa                                          

prática há muito tempo, obtendo resultados satisfatórios.   

 

❖ Excelência Técnica 

Nossos serviços contam com uma equipe altamente qualificada, a qual visa proteger e 

melhorar o desempenho de seu veículo, proporcionando dessa forma, não só uma maior vida 

útil, mas também redução de custos. Temos os melhores preços para óleos, filtros, aditivos e 
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afins, além de uma infinita variedade de produtos originais e similares. Atendemos 

automóveis, vans, caminhões, empilhadeiras, barcos e motocicletas, entre outros. 

 

❖ Produtos de qualidade 

A qualidade é uma de nossas preocupações, seja no atendimento, seja na infinita gama de 

lubrificantes, filtros e afins que compõem a cada vez mais moderna linha de motores, 

máquinas e componentes dos veículos. Nesse contexto, entendemos que a durabilidade tem 

uma relação estreita com as exigências de nossos clientes, pois a diferença pode se dar na 

utilização de determinado produto satisfazendo assim as reais necessidades do consumidor. 

No Rei do Óleo Grande ABC trabalhamos com linhas originais e similares devidamente 

aprovados pelas montadoras. 

 

❖ Sustentabilidade - Responsabilidade Ambiental 

Como não poderia ser diferente, o Grupo Rei do óleo Grande ABC preza pela conscientização 

ambiental, desta forma seguimos todas as normas estabelecidas para garantir a eficácia 

também na sustentabilidade do meio ambiente. Para tanto, efetuamos os seguintes 

procedimentos: 

 

• Máquina lavadora de peças – É utilizada para a lavagem de peças em geral, permite a 
reutilização do solvente por diversas vezes. Desta forma, gera economia (diminuição 
de custos) para a oficina e diminui a quantidade de solvente a ser descartado no 
esgoto (diminuindo os impactos ambientais).  

 

• Óleo lubrificante - com um auxílio de um funil o óleo lubrificante é retirado do carro e 
o conteúdo utilizado é armazenado em um recipiente e recolhido por empresas 
credenciadas pelo Ministério do Meio Ambiente, que fazem o refino do produto. 

 

• Panos sujos - são encaminhados para uma empresa de reciclagem para serem lavados 
por lavanderia especializada em materiais de oficinas. 

 

• Peças usadas - A oficina deve possui um local separado para o armazenamento dessas 
peças até o momento de serem recolhidas por uma empresa de sucata. 
 

• Frascos usados – Também são enviados para uma empresa especializada para 
reciclagem. 
 

• Piso – É devidamente impermeabilizado a fim de evitar a contaminação do solo 
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❖ Super Troca de Óleo 

Tal como proposto para veículos leves e pesados atendemos aos seguintes serviços: 

• Óleo de motor 

• Óleo de câmbio (mecânico e automático) 

• Óleo do diferencial 

• Óleo da direção hidráulica 

• Filtro de óleo 

• Filtro de ar 

• Filtro de combustível 

• Filtro RACOR 

• Filtro hidráulico 

• Filtro cabine (ar condicionado) 

• Válvula P.U. (secador sistema freio) 

 

 

❖ Serviço da Super Troca de Óleo 
 

• LIMPEZA E ADITIVAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (Radiador) 

• LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DO FLUÍDO DE FREIO 

• LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DO ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA 

• HIGIENIZAÇÃO (Ox-Sanitização/Assepsia)  da cabine do ar-condicionado 

• LUBRIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO 

• SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS (para-brisa) 

• VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS 

• ENGRAXAMENTO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 
 
 

❖ Exclusividade 

Nosso grupo oferece ainda, reparos mecânicos diversos visando atender as necessidades 

imediatas de nossos clientes, por isso fazemos questão de oferecer serviços técnicos de alta 

qualidade. Com equipamentos modernos e sofisticados o REI MECÂNICA COMPLETA atende a 

esses serviços assumindo uma posição de referência em seu ramo de atuação, com serviços de 

alta qualidade agilidade e precisão diagnóstica.  

 

❖ Serviços de Mecânica Completa 

Efetuamos a manutenção preventiva de seu automóvel, ou se necessário a reparação de um 

problema de ordem mecânica ou elétrica já existente. Para isso, contamos com equipamentos 
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avançados e ferramentas de ponta para diagnosticar ou reparar seu automóvel com eficiência 

agilidade e garantia de bons serviços. 

 

• SUSPENÇÃO 

• ALINHAMENTO 

• BALANCEAMENTO 

• PNEUS 

• FREIOS 

• EMBREAGEM 

• CÂMBIO (manual e automático) 

• DIREÇÃO HIDRÁULICA 

• MOTOR 

• INJEÇÃO ELETRÔNICA 

• ESCAPAMENTO 

• BATERIAS 

• AUTO ELÉTRICO 

 

❖ Garantia total 

O Rei do Óleo Grande ABC garante a qualidade total de seus produtos e serviços, por isso 

possui uma rede de funcionários treinados, que atendem uma série de critérios técnicos e 

atingem níveis de qualidade superior com todo apoio e suporte fornecido pelas principais 

marcas dos produtos por nós utilizados. 

Esta Garantia representa nosso compromisso em promover a satisfação total das empresas e 

particulares usuários de nossos serviços e produtos, garantido por nossa experiência e 

credibilidade junto ao mercado. 

 

❖ Serviço de leva e traz 

Para a melhor comodidade do cliente, dispomos do serviço de leva e traz, ou seja, retiramos o 

veículo da casa, estacionamento ou do pátio de da empresa e, enquanto o cliente trabalha 

efetuamos os serviços. Na execução dos serviços há a possibilidade do cliente monitorar sua 

execução através de câmeras. Uma vez executado devolveremos o veículo em local pré-

estabelecido. 
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❖ Facilidades  

Além de oferecermos a maior variedade de produtos, forma diferenciada de pagamento para 

empresas, frotas e grêmio de funcionários, descontos e serviços de mecânica completa, 

serviço leva e traz e diagnóstico completo, a empresa Rei do Óleo Grande ABC tenta sempre 

inovar, por isso estamos ampliando nossa Matriz em 350 metros. Dentro do planejamento 

teremos nova área para clientes, ampliação nos espaços de troca de óleo para caminhões e 

também um moderno espaço para serviços em automóveis. 

 

❖ Rei do Óleo Grande ABC em números 

 

• CLIENTES ATENDIDOS .................................................................................  35.000 

• TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO NA SUPER TROCA DE ÓLEO .................  15 MINUTOS 

• TEMPO MÉDIO DE REPARO DE VEÍCULO NO REI MECÂNICA COMPLETA..... 05 HORAS  

• VARIEDADE DE ITENS OFERECIDOS.............................................................. 4.200  

 

 

TRÊS ENDEREÇOS PARA MELHOR ATENDÊ-LOS 

Dispomos de mais de 1700 metros de área destinada à troca de óleo, serviços automotivos e 

mecânicos distribuídos em três lojas: 

• MATRIZ: Av. Robert Kennedy, 1972 - Parque dos Pássaros - São Bernardo do Campo 

-SP- 09860-122 - (11) 4343-8684 

• FILIAL: Av. Doutor Rudge Ramos, 432 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo-SP - 

09636-000 - (11) 2758-3953 

• REI MECÂNICA COMPLETA: Av. Robert Kennedy, 1900 - Parque dos Pássaros - São 

Bernardo do Campo-SP - 09636-000 - (11) 4392-7070 
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