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A NSK, multinacional japonesa fabricante de rolamentos, com-
pletou um século de existência no dia 8 de novembro de 2016 
com muito a comemorar. A empresa nasceu em 1916, quando 

começou a desenvolver e fabricar rolamentos – componentes vitais 
para melhorar a eficiência e a confiabilidade de máquinas, reduzindo 
a perda de energia.

Atualmente, a NSK fi gura entre as principais produtoras de rolamen-
tos do mundo, marcando presença em cinco continentes – América, Áfri-
ca, Ásia, Europa e Oceania –, com escritórios de vendas em 30 países, 
64 fábricas e 14 centros tecnológicos (sendo um no Brasil). É a maior 
fabricante de rolamentos fi xos de uma carreira de esferas da América 
Latina, sendo mais de 50 milhões de unidades produzidas por ano. Sua 
fábrica no Brasil, localizada em Suzano, no interior de São Paulo, foi a 
primeira construída fora do Japão.

Voltada aos segmentos automotivos e industriais (OEM e after-
market), a empresa comemora seu centenário com metas para daqui 
a dez anos, planejadas em sua Visão 2026, que tem como bandeira a 
inovação. Para esse período, foram estipuladas 100 metas, entre as 
quais alguns investimentos, como a introdução de produtos não co-
mercializados no Brasil.

“Já temos mapeados os produtos que queremos trazer para fabricação 
no País”, explica Carlos Storniolo, presidente da NSK Brasil e Argentina. 
Ele também destaca que, nos próximos dez anos, a NSK intensifi cará sua 
presença regional, principalmente nas áreas de Vendas e Engenharia, ex-
pandindo-se em todo o Cone Sul. 

“Vamos investir em profi ssionais de Aplicação, Técnica Comercial, Ven-
das e Engenharia”, afi rma Storniolo. A empresa também pretende aumen-
tar as exportações de rolamentos para a Argentina e países do Cone Sul, 
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em especial com produtos fabricados no Brasil. “Hoje temos 
importantes negócios na Argentina e no Paraguai, além das 
exportações para nossa matriz nos Estados Unidos.” 

Em 2015, a NSK passou por um processo de readequa-
ção no número de funcionários, passando a atuar como uma 
empresa dinâmica e mais enxuta. Também pela primeira 
vez um brasileiro ocupa o cargo de presidente. “Há mais de 
uma década a NSK Japão já tinha programado a gestão das 
operações por pessoas locais, o que ocorreu primeiramente 
na Europa, depois nos Estados Unidos e, recentemente, no 
Brasil”, comenta Storniolo. 

Apesar da crise no País, a NSK investiu em 2015 cerca 
de R$ 10 milhões em novos fornos de tratamento térmico, 
proporcionando maior qualidade aos rolamentos, vinculados 
a um novo projeto para uma montadora que visava princi-
palmente a um produto de robustez com características de 
maior resistência. 

Outro destaque: o investimento de aproximadamente R$ 
1,5 milhão no microscópio eletrônico para complementar os 
testes de validação dos rolamentos no País. Realizados no 
Brazilian Technology Center (BTC), centro tecnológico em 
operação desde 2008 em Suzano, os testes atendem aos se-
tores automotivo e industrial.

O Programa de Gerenciamento de Ativos (AIP) também 
tem sido um sucesso: as empresas participantes economi-
zaram R$ 18 milhões somente em 2015. Baseado em quatro 
pilares – Mapeamento, Seleção, Treinamento e Inspeção –, 
o AIP contempla diversas atividades técnicas que, quando 
implementadas corretamente, aumentam o desempenho do 
rolamento aplicado e, consequentemente, conferem maior 
produtividade à máquina do cliente.

100 anos de história
Em 1916, a NSK foi pioneira no Japão no desenvolvimento e na fabricação de ro-

lamentos. Nesses quase 100 anos de operações, contribuiu para o desenvolvimento 
industrial em todo o mundo, já que os rolamentos são componentes vitais para 
melhorar a eficiência e a confiabilidade de máquinas, reduzindo a perda de energia. 

A empresa iniciou a produção em larga escala dos rolamentos necessários 
para impulsionar o desenvolvimento da indústria japonesa, iniciando a expor-
tação em 1948. 

A partir dos anos 1960, a NSK começou a atuar fora do Japão. Em 1962, inau-
gurou uma filial em Nova Jersey (Estados Unidos); um ano depois, foi a vez de a 
cidade alemã de Dusseldorf (Alemanha) receber uma unidade da companhia. Em 
1970 chega ao Brasil, construindo em Suzano sua primeira fábrica fora do Japão, 
em 1972. Desde então, são quase 46 anos de muito trabalho no Brasil, país consi-
derado como a porta de entrada para outros da América Latina – como a Argentina. 

Atualmente, a NSK está entre as principais produtoras mundiais de rolamen-
tos. Presente em cinco continentes, tem escritórios de vendas em 30 países, 64 
fábricas e 14 centros tecnológicos, um dos quais no Brasil. Atuando na América, 
na África, na Ásia, na Europa e na Oceania, é a maior fabricante de rolamentos 
fixos de uma carreira de esferas da América Latina, produzindo mais de 50 mi-
lhões de unidades por ano.                    n

Sobre a NSK Brasil – A NSK é uma das líderes mundiais na fabricação de 

rolamentos. Desde 1970 no Brasil, a fábrica de Suzano produz mensalmen-

te 4 milhões de rolamentos de uma carreira de esferas e também rolamen-

tos para a indústria automobilística. Para atender a todas as exigências de 

qualidade dos mercados industrial e automotivo, a NSK Brasil detém as 

certificações ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001. Para mais informações, 

visite o site da empresa: www.nsk.com.br.


