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Amigos, 
 
A NSK continua remando forte contra a maré da 
crise no Brasil. Isto se faz necessário não só pelo 
atual cenário em que estamos vivendo, mas 
principalmente porque faz parte de nossa filosofia 
estar sempre em movimento.  
 
Em 2016 tivemos um momento difícil na economia 
brasileira e, mesmo assim, conseguimos atingir 
muitos dos nossos objetivos planejados. Neste 
ano, apesar dos resultados abaixo do esperado em 
abril, estamos empenhados em sair na frente 
novamente para cumprir as metas do ano fiscal 
2017 (abril ’17 a março ’18) e, para isso, contamos 
com a colaboração de todos. 
 
Este ano ainda está se mostrando uma incógnita 
para as empresas brasileiras e talvez tenhamos de 
fazer algumas mudanças no que já havíamos 
planejado, mas este é um processo natural de toda 
companhia. Devemos unificar processos, alinhar 
estratégias e planejar a tática de forma ainda mais 
consistente, seguindo o espírito da Visão 2026 da 
NSK. 
 
É natural do ser humano fazer mudanças. Em 
geral, elas geram desconforto, por trazerem 
incertezas e isso pode dar muito trabalho. Por 
outro lado, podem ser bem-vindas, especialmente 
quando estamos confiantes e as realizamos dentro 
de um planejamento. 
 
Eu acredito que mudanças têm mais aspectos 
positivos do que negativos. Foi pensando nisso 
que conseguimos implementar novos projetos e 
novas maneiras de trabalho, que nos permitiram 
evoluir. Prova disto são os resultados obtidos por 
meio do Programa AIP nos nossos clientes que, 
desde a sua  
 
 
 

 
 
 
implementação em 2012, já possibilitou às 
empresas participantes uma economia de R$ 35 
milhões, sendo que apenas no último ano o valor 
foi de R$ 17 milhões. E os nossos treinamentos 
móveis superaram nossas expectativas, com mais 
de 2 mil pessoas treinadas no Brasil, mediante 
visitas a 205 empresas e 47 mil quilômetros 
rodados. 
 
É também nesse espírito de manter o movimento 
que vimos consolidando cada vez mais o nosso 
programa de integridade. Uma novidade para este 
ano é a criação do Subcomitê de Compliance, que 
contará com a contribuição direta de nossos 
colegas de empresa, que terão a oportunidade de 
trazer suas sugestões e ideias, poderão indicar 
questões a serem analisadas, podendo, ainda, 
propor procedimentos e políticas, contribuindo 
pessoalmente para que nosso programa esteja em 
estado de constante melhoria. 
 
Continuaremos a seguir em frente, até porque 
está no DNA da NSK o movimento. Vamos remar 
contra essa maré, com todos os nossos esforços 
para cumprir o planejamento do ano fiscal 2017 e 
alcançar os resultados esperados. É assim que está 
em nossa Visão 2026 e será assim que seguiremos 
em frente! 

 
 


