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[Perfil da Empresa] 
Serviços de consultoria e engenharia do sistema de logística, tais como: desenvolvimento de projetos, fa-
bricação, instalação, assistência ao cliente e outros. 
- Sistema de transporte; 
- Sistema de armazenamento; 
- Sistema de classificação / seleção (Picking); 
- Sistema de controle; 
- Equipamentos de logística. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
O grupo DAIFUKU atua mundialmente e há quase um século em sistemas para linha de produção automo-
tiva. 
Desde Linha de estamparia - Linha de soldagem (Body Shop) - Linha de pintura (Paint Shop) - Linha de 
montagem (Assembly Shop), armazenamento até fornecimento de peças e sistema de bancadas para tes-
te de motores. 
Atuação em todas as etapas de montagem fornecendo sistemas de automação industrial e sistemas de 
redução de mão de obra. 
- Transportador de corrente (Chain Conveyor); 
- Sistema de acionamento por fricção (Friction Drive System); 
- RAMRUN (EOM), ou do tipo HID (Fonte de alimentação sem contato); 
- Outros tipos de transportadores; 
- Ferramentaria, etc. 
 
 [Procura]  
Clientes: Montadoras e fabricantes de autopeças 
 
[Presença no Brasil]   
Está avaliando ingressar /investir no mercado brasileiro. 

DAIFUKU CO., LTD. 
Website: www.daifuku.com/ 
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KBK DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. 
Website: www.kbk-brasil.com.br 

[Perfil da Empresa] 
A KBK do Brasil é uma filial da Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd., uma empresa comercial especializada em pro-
dutos e serviços de engenharia. Aqui no país, a KBK atua principalmente na importação e comércio de 
produtos hidráulicos e braçadeiras de moldes para a indústria automobilística e de aço e metal. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
Comercializamos principalmente os produtos hidráulicos da japonesa Yuken Kogyo Co. Ltd. para a indús-
tria automobilística e de aço e metal. São produtos de alta qualidade e economia em comparação aos da 
concorrência europeia. Além disso, damos suporte técnico para ajuste, instalação e manutenção dos pro-
dutos por engenheiros brasileiros. 
Também comercializamos braçadeiras de moldes da PASCAL Corporation, do Japão. São produtos volta-
dos para máquinas de moldagem por injeção, prensas de estampagem e máquinas de corte. 
Temos estoque local para parte dos produtos. É possível importar diretamente da matriz japonesa, 
Kyokuto Boeki Kaisha, assim como adquirir por meio da KBK do Brasil. 
 
 
[Procura] 
Clientes: OEMs 

[Presença no Brasil]  
 Escritório comercial   Representante 

FURUKAWA SISTEMAS AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA. 
Website: www.furukawaas.co.jp/english/ 

 

[Perfil da Empresa] 
Somos uma empresa distribuidora representando a divisão automotiva do grupo Furukawa Electric Co. 
Ltd. no Brasil. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
Steering Roll Conector, Chicote para EPS (direção assistida elétrica), BSS (Sensor de Estado da Bateria), 
Chicotes e outros. 

 
[Procura]  
Clientes: Montadoras e fabricantes de autopeças 
 
[Presença no Brasil]  
 Escritório  comercial 
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MITSUBA CORPORATION 
Website: www.mitsuba.co.jp/english/ 

[Perfil da Empresa] 
Fabricação e comercialização de componentes elétricos automotivos, tais como motor de arranque, do 
limpador de para-brisa e do vidro elétrico. A Honda é nosso maior cliente, mas temos experiência de ter 
trabalhado com todas as principais montadoras do segmento. Temos mais de 30 filiais em 17 países. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
- Sistema de limpador de para-brisa - fabricação local  
- Limpador de vidro traseiro - menor e mais leve sistema do mundo 
- Motor para vidro elétrico - O menor e mais leve motor do mundo. Há planos de iniciar a fabricação local 
em breve. 
 
[Procura]  
1) Clientes: Montadoras 
2) Fornecedores 
- Fabricantes capazes de fazer usinagem de corte (Usinagem de shaft); 
- Fabricantes de metal sinterizado; 
- Fabricantes de fio magnético. 

 [Presença no Brasil]    Fábrica  

NIFAST DO BRASIL, DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. 
Website: www.nifast.com/contacts/brazil/ 

[Perfil da Empresa] 
A atuação principal da Nifast Brasil é na venda (com estoque) de autopeças pequenas para fixação 
(fastener) (tais como parafusos e porcas). 
Aproveitando nossa base como empresa de comércio exterior, fornecemos estas peças para automóveis 
oferecendo também solução total, entrega just in time 24 horas e serviços de garantia de qualidade por 
equipamentos de teste, etc. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
- Prestação de serviço para empresas que buscam aquisição local de fixação automotiva (Fasteners); 
- Atendimento ao estoque e Q.C.D. dos clientes; 
- Importação de uma grande variedade de peças de qualquer país. Temos experiência em importar de 
diversos países (inclusive como agente de transporte de KD); 
- Prestação de serviço para empresas que buscam aquisição de material ou item aproveitando a rede 
global da matriz japonesa. 
 
[Procura] 
Clientes: 
 - Compradores - Montadoras, fabricantes de autopeças  
 - Distribuidores 
 
[Presença no Brasil]    Fábrica parceira   Escritório comercial   
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NITTO DENKO CORPORATION 
Website: www.nitto.com/jp/en/ 

[Perfil da Empresa] 
Somos uma companhia japonesa que produz fitas adesivas dupla face, materiais semicondutores e filmes 
ópticos. Expandimos nossos negócios no exterior e, atualmente, 87 companhias do grupo estão espalha-
das no mundo todo. Aqui no Brasil, iniciamos a produzir, desde dezembro de 2013, produtos para elimi-
nar NVH (Noise, Vibration and Harshness), para melhorar a acústica do interior do carro, e para melhorar 
a eficiência de combustível dos automóveis. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
Produzimos aqui no Brasil, materiais de alta funcionalidade que reduzem ruídos, vibrações e desconforto 
acústico dos automóveis. Além de produtos, também oferecemos propostas de materiais eficazes e di-
mensões adequadas baseados em testes e avaliações. 
Quanto às fitas adesivas dupla face, podemos oferecer o produto tanto na forma individual como na for-
ma de peças compostas que combinam diversos tipos de material (espumas expansivas, películas, filtros, 
etc.). 
 
[Procura]  

1) Clientes:  Montadoras e fabricantes de autopeças 
2) Fornecedores: Fabricantes de matéria prima de espuma, filme e feltro 
 
[Presença no Brasil]    Fábrica 

OSG SULAMERICANA DE FERRAMENTAS LTDA. 
Website: www.osg.com.br 

[Perfil da Empresa] 
A OSG fabrica, comercializa e reafia ferramentas que atendem às necessidades da indústria manufatureira 
mundial a começar pelos machos (produto líder do mercado), fresas, alargadores e outras. Fundação da 
filial brasileira em 1974. Possui estrutura para fabricar, vender e dar suporte técnico completo a mais de 
30 países do mundo, fornecendo produtos da mais alta qualidade e performance aos clientes do mundo 
todo. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
Produzimos e vendemos machos, brocas, fresas e alargadores no Brasil. Também oferecemos serviços de 
reafiação e revestimento das ferramentas em nossas fábricas de Bragança Paulista e Curitiba. Os machos, 
líderes de mercado do mundo, podem ser de canal helicoidal para furos passantes, de ponta helicoidal 
para furos cegos, laminadores que não soltam cavacos e de metal duro. Temos brocas de pequeno diâme-
tro ou brocas compridas que alcançam profundidade 30D. Oferecemos fresas HSS ou de alta dureza, além 
de modelos indexáveis com uma larga variedade de bitolas. Podemos desenvolver peças especiais na fá-
brica de Bragança Paulista mesmo que seja um produto fora do catálogo. 
 
[Procura] 
Clientes: Fabricantes de autopeças que produzem com máquinas (processo de usinagem) 

 [Presença no Brasil]  
  Fábrica   Escritório comercial   Distribuidor 
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SHINKO KIKI CO., LTD. 
Website: www.shinkokiki.co.jp 

 
[Perfil da Empresa] 
Nós, a SHINKO KIKI CO., LTD., somos uma fabricante de eletrodos fundada em 1974. Começamos a pro-
dução de eletrodos para solda a ponto e do sistema de alimentação automática de porcas depois de fir-
mar o contrato de aplicação de patente com a Toyota Motor Corp. Atualmente somos a fabricante global 
do setor de eletrodos, fornecendo tanto para as indústrias japonesas locais quanto para suas filiais no 
exterior. Realizamos serviços de desenvolvimento, design, fabricação e venda de eletrodos e equipamen-
tos periféricos voltados à soldagem por resistência, soldagem a arco elétrico e soldagem por tungstênio. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
- Em 2004, começamos a desenvolver eletrodos para soldagem a arco com proteção gasosa de CO2 e 
equipamentos periféricos. Desde então, desenvolvemos e produzimos produtos como Eco Contact Tip, 
Teflon Nozzle, CZ Contact Tip e outros; 
- Começamos a desenvolver testadores de porcas (parafusos), trocadores de bico, Guardian, Water Cut, 
Water Ring, Easy Holder, Oil Bath e outros produtos ímpares no mundo. 
 
[Procura] 
Clientes: Montadoras e fabricantes de autopeças  

[Presença no Brasil]    Escritório comercial  

TOSEI BRASIL (TOSEI ENGINEERING CORP.) 
Website: www.toseieng.co.jp 

[Perfil da Empresa] 
A Tosei Brasil é uma empresa do grupo Tokyo Seimitsu Corp. e filial da Tosei America Inc. Trabalhamos 
com a venda, manutenção e reparo além do suporte técnico de sensores de medição precisa utilizadas 
para medição de peças usinadas (in-process e post-process). Nossos maiores clientes são da indústria au-
tomobilística, mas atualmente estamos expandindo a utilização para indústrias mecânicas de montagem 
de máquinas e muitos fornecedores de peças para a indústria automobilística. Entre nossos medidores 
temos sensores para medição de diâmetro externo e interno, batimento de ferramentas de máquinas 
CNC, etc. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
- Proporcionar uma grande eficiência da linha de produção; 
- Controle em tempo real e monitoramento de status de usinagem por medição em processo; 
- Objetivamos a estabilidade de precisão da usinagem e automatização da linha por medição pós- proces-
so e controle por feedback; 
- Atendemos aos pedidos de variação de modelos e quantidade de produção. 
 
[Procura] 
Clientes: Montadoras e Fabricantes de autopeças 
 
[Presença no Brasil]    Escritório comercial  
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USUI KOKUSAI SANGYO KAISHA, LTD. 
Website: www.usui.co.jp/ 

[Perfil da Empresa] 
Usui produz uma variedade de produtos de tubo e ventoinhas/acionamento de ventoinhas (fan drives) 
para automóveis (de passageiro ou comercial), veículos agrícolas e máquinas de construção. Como forne-
cedor mundial, Usui estabeleceu bases de produção em diversas regiões do mundo, incluindo Japão, Chi-
na Índia, Indonésia, Tailândia, EUA e México. A Usui fornece para mais de 200 clientes, incluindo os prin-
cipais OEMs, e provê serviço completo de suporte (projeto, desenvolvimento, produção e avaliação de 
produto) a seus clientes como especialista em produtos de tubo. 
Os principais produtos são: Tubos injetores de diesel de alta pressão, tubos injetores diretos de gasolina 
de alta pressão, galerias (flautas) de combustível, tubos EGR, montagem de tubos de freio e de combustí-
vel, vários produtos brasados (tubos de água, óleo, etc.), hastes de válvulas (push rods), ventoinhas e aci-
onamento de ventoinhas. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
Os produtos principais da Usui são peças de motor, especialmente tubos injetores de combustível de alta 
pressão para sistemas de common rail diesel e tubos de combustível para motores a gasolina de injeção 
direta. A Usui fornece suporte para o uso de materiais em sistemas de combustível de alta pressão desde 
o desenvolvimento do material até o design do produto e, ao mesmo tempo, pode fornecer produtos de 
alta qualidade a nível mundial. A fim de satisfazer as necessidades de nossos clientes com relação à tec-
nologia de tratamento de superfície de alta qualidade, Usui pode oferecer propostas de produtos basea-
dos nas necessidades individuais dos clientes. Particularmente no que diz respeito a tubos de diesel, Usui 
já tem a capacidade de fornecer partes para produção em massa que podem ser utilizadas em sistemas 
de pressão acima de 250 MPa. Assim como também pode desenvolver produtos para tubos injetores di-
retos de gasolina que podem suportar mais de 20 MPa. 
 
[Procura]  
1) Clientes: Montadoras e fabricantes de autopeças 
2) Fornecedores: 
[Produtos para aquisição] 
Fornecedores para porcas e braçadeiras (materiais: aço e aço inoxidável). Desejamos conversar com fa-
bricantes de tubos de resina e nylon. 
 
[Presença no Brasil]  
Está avaliando ingressar /investir no mercado brasileiro  
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YUSHIRO DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 
Website: www.yushiro.com.br/ 

[Perfil da Empresa] 
A empresa foi fundada no estado de São Paulo em 1973. Atualmente possui sede/fábrica no município 
de Caçapava para produzir e comercializar fluidos para usinagem metálica de corte, retífica e processo 
de conformação plástica (estamparia, trefila e forja) e óleo hidráulico. A matriz japonesa, Yushiro Chemi-
cal Industry Co., Ltd., se mantém na liderança do mercado japonês de fluido de corte. A Yushiro do Brasil, 
com base na tecnologia superior e no histórico excelente da Yushiro do Japão, é uma companhia que 
quer colaborar no crescimento das companhias brasileiras e a participar desse crescimento. 
 
[Produtos – Resumo técnico] 
Nós produzimos e comercializamos produtos adequados às necessidades brasileiras aproveitando a tec-
nologia do Japão, tais como óleos solúveis e insolúveis para corte e retífica de metais, óleos para confor-
mação (estamparia, trefila e forja), protetivos e ceras, pasta para rosqueamento, desengraxante de base 
água ou solvente e produtos especiais. Indicamos os produtos que melhor atendem às condições de usi-
nagem e à solicitação do cliente, ou desenvolvemos novos produtos que satisfaçam tais exigências. Tam-
bém oferecemos aos clientes visitas técnicas, análises no laboratório da Yushiro, relatórios de controle 
dos produtos em uso e orientação para a manutenção e melhor uso dos produtos. 
 
 
[Procura] 
Clientes: 
 - Compradores: Montadoras e fabricantes de autopeças  
 - Distribuidores 
 
[Presença no Brasil] 
  Fábrica 
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A Japan External Trade Organization é uma organização oficial de comércio exterior e investimentos 

do Japão, sem fins lucrativos, fundada em 1958 e possui uma extensa rede de 36 escritórios no Japão 

e os demais, 73, distribuídos em 55 países. 

JETRO São Paulo 

Alameda Santos, 771 - Primeiro Andar - Cerqueira César 

São Paulo, SP - Brasil - CEP 01419-001 

Tel.: +55-11-3141-0788 

Fax: +55-11-3253-3351 

E-mail: jetrosp@jetro.org.br 

Website: www.jetro.go.jp/brazil 

 


