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Exposibram 2015

Presença importante
A NSK marcou presença em mais um evento: a Exposição Internacional de
Mineração, que ocorreu entre 14 e 17 de setembro, em Belo Horizonte, Minas
Gerais. A empresa exibiu em seu estande sua linha de rolamentos
autocompensadores de rolos especialmente desenvolvidos para
equipamentos vibratórios, fornecidos para diversos clientes do setor e
diretamente aos fabricantes de equipamentos originais para essas
atividades. A participação da companhia na maior exposição de mineração da
America Latina também foi oportunidade de estreitar relacionamento com
clientes, firmar e fortalecer parcerias.

ABTCP 2015

Foco no segmento de celulose e papel
O evento de referência no setor de papel e celulose,
um dos mercados de maior interesse da NSK, terá a
participação da empresa. O Congresso e Exposição
Internacional de Celulose e Papel, que está em sua
48º edição, ocorre entre 6 e 8 de outubro, no
Transamerica Expo Center, em São Paulo. Na
ocasião, vai expor toda sua linha de rolamentos, além
do AIP - Programa de Gerenciamento de Ativos, que
demonstra quanto se pode economizar no processo
e melhorar o desempenho dos rolamentos e dos
equipamentos rotativos, a fim de gerar economia de
custos aos clientes.
O ABTCP 2015 contará com mais de 100 empresas
expositoras e será palco para novas parcerias, sendo
fundamental para difundir o AIP. Segundo Luiz
Granjo, gerente de Planejamento Estratégico e

Marketing da NSK, companhias de diversos setores
obtiveram mais de R$ 6 milhões em projetos de
redução de custos com a aplicação do AIP. Em 2015
é esperado um resultado de quase R$ 9 milhões.

Fórum Gestão & Estratégia

Apoiadora
A NSK também esteve no Fórum Gestão & Estratégia, que ocorreu
no dia 23 de setembro em São Paulo. Com o tema “A Produtividade
Sob um Novo Olhar”, o evento - que teve apoio da NSK e foi
idealizado pela SIL Lubrificantes - reuniu os maiores nomes do
mercado, com o objetivo de impulsionar, provocar e inspirar
pessoas e empresas rumo à Nova Produtividade no País. Entre os
participantes estiveram mais de 600 diretores, gerentes e
engenheiros de Produção, Engenharia, Manutenção e
Confiabilidade entre eles, Luiz Granjo (foto acima), Gerente de
Planejamento Estratégico e Marketing da NSK, e sua equipe .
No total foram 27 apresentações simultâneas, a partir de cases
mundiais ligados à produtividade que vão contribuir para fortalecer
estratégias das empresas no cenário econômico atual.

Recertificação
A NSK Brasil acaba de receber o certificado ISO/TS
16.949:2009, referente à auditoria de recertificação,
realizada em julho de 2015. O certificado, concedido
para o escopo Projeto e Fabricação de Rolamentos de
Esferas, é válido até setembro de 2018.

Catálogos
A NSK Brasil já disponibiliza seus catálogos em flip-book, que
também podem ser visualizados no celular e tablet. Basta clicar no
"on line”.
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