
O slogan “Futuro em Movimento” criado pela NSK pode 
ser reconhecido em diversas ações já realizadas pela 
empresa. Nesta edição do NSK News você saberá que 
recebemos um convite para um novo desafio: dar aulas 
sobre rolamentos para estudantes de Engenharia no 
Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo. A iniciativa 
partiu do projeto de aproximação de estudantes de 
universidades e o Senai.

A NSK também acaba de lançar uma campanha sobre o 
AIP – Programa de Gerenciamento de Ativos, na Internet 
e divulgações focadas na imprensa especializada. 
Também, continuamos com o merchandising na rádio 
Jovem Pan, durante o programa É Gol, que Felicidade! 

Além dessas ações, a seção Radar do NSK News deste 
mês vai mostrar diversas novidades da companhia, como 
o lançamento do Boletim Técnico “Conhecimento em 
Movimento”, que traz curiosidades sobre os nossos 
produtos, além da participação da NSK nos próximos 
eventos. Acompanhe! Boa leitura!

Carlos Storniolo, presidente da NSK Brasil e Argentina
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Comunicação

NSK lança campanha sobre AIP

A NSK Brasil acaba de lançar uma campanha de 
Comunicação para ampliar a divulgação do AIP – 
Programa de Gerenciamento de Ativos que tem se 
revelado um sucesso da companhia. A iniciativa 
começou no mês de agosto, voltada principalmente 
para distribuidores e empresas, e com foco em 
marketing digital, mídias sociais e divulgação 
específica na imprensa especializada. 

No marketing digital, o primeiro passo foi a criação de 
uma Landing Page, que explica o programa de forma 
dinâmica e simples. Ainda haverá a criação de um 
vídeo estilo Storytelling que explicará as funções da 
metodologia em linguagem lúdica e rápida.

Além dessa ação, a empresa está realizando um 
merchandising na rádio Jovem Pan, durante o 
programa É Gol, que Felicidade! Em Assessoria de 
Imprensa, o foco é a divulgação de resultados do 
programa por segmentos em revistas especializadas 
para aumentar o conhecimento do público sobre o 
programa e seus distribuidores.  

Em mídias sociais, a NSK vai investir na criação de 
um canal de vídeo no YouTube chamado “AIP em 
Ação”. O canal exibirá tudo o que for relacionado ao 
manuseio do rolamento na prática, incluindo 
depoimentos de clientes. A companhia também 
aumentará divulgação do programa por meio do 
Facebook Ads.

A companhia ainda fornecerá materiais de 
comunicação (enxoval) aos seus distribuidores AIP, 
para suporte de vendas e promoção e distribuirá 
brindes exclusivos sobre o programa para 
profissionais de manutenção e empresas.

Em setembro será lançado para os distribuidores um 
catálogo de rolamentos em formato reduzido, como 
um guia prático, apenas com as peças mais 
utilizadas. A NSK também marcará presença em 
workshops sobre o programa em grandes feiras 
segmentadas. Material de divulgação da campanha AIP



A NSK teve uma oportunidade diferente no mês 
de agosto. Foi convidada a dar aula sobre 
rolamento para estudantes de Engenharia 
Mecânica no Instituto Mauá de Tecnologia, em 
São Paulo. A iniciativa partiu do projeto de 
aproximação da NSK junto a estudantes de 
universidades e SENAI, liderado por Ricardo 
Hashimoto, gerente de Engenharia da empresa.

“Foi uma grande conquista para a companhia. 
Participamos muito de eventos e feiras para 
fazer um treinamento ou discurso técnico, mas 
entrar na aula de Engenharia e fazer o trabalho 
do professor é diferente. Definitivamente, 
conquistamos o respeito e a consideração do 
Instituto Mauá ao receber essa oportunidade”, 
destaca Hashimoto.

No total foram duas turmas da disciplina 
Elementos de Máquinas, onde Hashimoto 

A NSK lançou neste mês uma campanha no 
Facebook para conscientizar o uso de 
rolamentos originais e o risco de usar os 
falsificados. 

Convite inédito 

Radar

Estudantes de Engenharia da Mauá têm aula especial com NSK

Campanha Rolamentos Falsificados

explicou sobre classificação, seleção e tipos 
principais de rolamentos, curiosidades, 
processo de manufa tura ,  d imensões, 
tolerâncias, ajustes e folga.  A primeira turma 
contou com mais de 70 alunos, e segunda, com 
mais de 20.

O conteúdo foi preparado com um estilo mais 
moderno, onde além da apresentação 
convencional foram apresentados vídeos, 
software com simulações de montagem e 
falhas, peças e mostruários.

“Confesso que senti uma responsabilidade 
enorme ao ouvir no início da aula o professor 
dizendo aos alunos que naquele dia ele não iria 
dar aula, e sim aprender um pouco mais sobre 
rolamentos com a NSK. Mas o resultado foi 
satisfatório. Me pareceu que os estudantes 
gostaram muito”, conta Hashimoto.



A NSK Brasil realizou duas palestras sobre o tema "O AIP e a sua Influência na Eficiência Energética: 

aumento de produtividade e maior disponibilidade das máquinas" durante participação na 

Fenasucro&Agrocana, que aconteceu entre os dias 22 e 25 de agosto em Sertãozinho, São Paulo.

O AIP também foi tema de mais um evento 

técnico realizado no Centro de Capacitação 

Técnica da NSK em Suzano, São Paulo. O 

treinamento aconteceu nos dias 16 e 17 de 

agosto, e os participantes obtiveram ainda 

c o n h e c i m e n t o s  s o b r e  a  a p l i c a ç ã o  e 

manutenção de rolamentos industriais.

Durante o mês de agosto a NSK lançou uma 

nova publicação intitulada “Conhecimento em 

Mov imento” .   O bo le t im técn ico  t raz 

informações e curiosidades sobre os produtos 

da companhia.  

Radar

NSK e AIP na Fenasucro&Agrocana 

Treinamento em Suzano Boletim técnico
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Entre setembro e outubro, a NSK vai participar de três 

importantes eventos:  

17ª Exposição Internacional de Mineração, que 

acontecerá entre 18 e 21 de setembro, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais. A multinacional japonesa vai 

expor toda a sua linha de produtos destinada ao setor, 

como rolamentos com tecnologia HTF, rolamentos 

para peneiras vibratórias, autocompensadores HPS 

(gaiolas de latão e aço) e autocompensadores 

vedados para correias transportadoras;

ABM Week 2017, único evento na América Latina a 

O AIP e a participação da NSK na Fenasucro&Agrocana receberam destaques na mídia. Confira:

Radar

Próximos eventos

Destaques na imprensa 

reunir os principais elos da cadeia produtiva dos 

setores de metalurgia, materiais e mineração, que será 

realizado de 3 a 6 de outubro, no Pro Magno Centro de 

Eventos, em São Paulo. A NSK vai apresentar o 

trabalho A Repotencialização de rolamentos sob o 

aspecto de agregação de valor;

50º Congresso Internacional de Celulose e Papel, 

organizado pela ABTCP – Associação Brasileira 

Técnica de Celulose e Papel e que acontece de 23 a 25 

de outubro em São Paulo, em que irá fazer uma 

palestra sobre o AIP apresentando o case de sucesso 

Lwarcell. 


