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No. Nome da Empresa
No de 

empregados
Representante Cargo Resumo da Empresa

Empresas, orgãos que deseja visitar/ Locais 

que deseja analisar

1 SAKAEGUMI CORPORATION 32
Yoshihiro Sasaki

Senior Managing 

Director

Além da atividade de construtora (engenharia civil, arquitetura, reformas, etc), realiza  

em todo o Japao a  atividade de reparação de concretos danificados utilizando tecnica 

de injeção nas fissuras , técnica que foi desenvolvida pela própria empresa. 

Trocar opiniões com os membros envolvidos em serviços de 

infraestrutura, grupos relacionados, audiência com executores 

e definição de políticas. Visita e investigação das empresas e 

grupos japoneses relacionados a indústria da construção civil.

2 Japan Flower Corporation Co.,Ltd 53 Mitsuyoshi Matsumura
Exective Vice 

President

Maior empresa de varejo  de flores  do Japao. Administra escolas, realiza eventos 

como casamentos, além da consultoria de comércio de flores. É a terceira maior 

empresa do setor de atividades relacionadas com floricultura.    Implementa no 

exterior a venda de sementes e mudas, bem como a produção, processamento e a 

comercialização de produtos agrícolas.                             

Coorporação de Produção Agrícola 

Empresas de Sementes

Empresas de Adubos e Composto Orgânico 

Empresas de Produção de Flores

3 Utsunomiya industries Co.,Ltd 30 Hideo Utsunomiya
Representative 

director

A empresa trabalha na atividade de drenagem e bombeamento de água, e 

tratamento de água e esgoto. Desde 1962, atua na regiao metropolitana de Tóquio e 

províncias vizinhas, com bombas de drenagem de águas pluviais , estação de 

tratamento de água e esgoto, usinas hidrelétricas, bomba para ar condicionado, no 

projeto, construção  e manutenção destes equipamentos.   Trabalha especialmente na 

implementação de sistema limpo e econômico para tratamento e reutilização  de 

lodos resultantes de tratamento de esgoto.                                          

Locais de tratamento de esgosto de instituições públicas, 

instituições de tratamento de escoamento industrial de 

empresas privadas

4 INADA INC. 65 Ichiro Inada DIRECTOR OF R&D

Fornecedor de peças para uma grande empresa de guindaste. A produção é completa, 

desde o corte da chapa de ferro , dobramento, solda e pintura. Produz cerca de 5000 

tipos de peças. Produz também implementos agricolas e equipamentos de transporte 

agrícola. 

Produz e comercializa também baterias industriais e purificador de água portátil.

Gostaria de visitar o fornecedor de maquinários Amada Brasil 

Ltda. (Barueri - SP). Perguntar sobre o padrão de local de 

técnicas com chapa de metal e se possível investigar a 

possibilidade de produção local no nosso produto.

5 TOYO KOATSU Co.,Ltd. 34 Kenjiro Noguchi CHAIRMAN

Desde a fundação da empresa  há  40 anos, produz e comercializa sob  encomenda 

equipamentos de alta temperatura  e pressão. Foi pioneiro no desenvolvimento de 

equipamentos gerais de tratamento de ultra-alta pressão. Conseguiu aplicar um 

método de produção de condimentos com uso de pressão, aumentando bastante o 

valor agregado da matéria prima muitos de cosméticos e produtos alimentícios. 

Realiza o fornecimento de matérias primas que contém óleo de argan, ninho de 

andorinhas entre outros há mais de 3 anos acima de 5t anuais. Planeja a venda dentro 

e fora do Brasil de cultivos e frutos brasileiros (se possível, gostaria também de fazer 

uma análise de frutos do mar) realizando a esterilização e processos com 

bacteriostáticos sem utilizar calor, de acordo como o tratamento de alta pressão no 

local.

Locais que gostaria de investigar: Fábricas de Processamento 

de Produtos Alimentícios e Fábricas de Produção de 

Cosméticos

Empresas e orgãos que gostaria de visitar: Empresas de 

Processamento de Produtos Alimentícios, Empresas de 

Cosméticos, Ministério da Agricultura ou então no Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do 

Desenvolvimento Agrícola, Ministério da Saúde, Câmara do 

Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, entre outros.

Expectativas: Verificar tarifas, regulamentações e padrões 

técnicos da técnica de processamento.

6 MINAMINIPPONKAGAKU Co., Ltd. 6 Takanori Yamagishi CEO

O carro chefe da empresa é a água de esterilização desodorizante Hyper Card . A 

força de esterilização, desodorização e o resultado alvejante é de 4 à 10 vezes do 

hipoclorito de sódio (NaClO). Pode ser aplicado diretamente por spray em locais com 

pessoas e animais. É apropriado para locais de trabalho onde se lava o rosto, as mãos 

com frequência, como também para redução da aspereza das mãos e inflamações na 

pele. Quase não utiliza trialometano sendo um esterilizante que não agride o meio 

ambiente.  Deseja a expansão de produtos fazendo uma parceria com empresas 

relacionadas a pesca, pecuária, área médica, de regiões insalubres de todo o território 

brasileiro.

Entender as condições do sistema de esterilização e 

desinfecção em restaurantes, varejos, regiões insalubres, 

indústria pecuária, indústria pesqueira, produção alimentícia e 

investigar empresas relacionadas.

7 Kyukyu Pharmaceutical Co., Ltd. 240 Takayuki Miyakawa Group Leader

Produção e desenvolvimento de pesquisa de produtos farmaceuticos (fitas adesivas 

anti-inflamatória, fita adesiva para todo o corpo, fórmula de filme solúvel intraoral, 

fórmula filme de fita adesiva intraoral). Fornecimento, produção e especialização no 

desenvolvimento de de fórmulas de distribuição segura, com valor agregado e de fácil 

utilização.

Espero basicamente conversar sobre negociação e trocar 

informações com Empresas de Vendas de Produtos 

Farmaceuticos (Drogarias, etc), Empresas de Importação de 

Farmaceuticos, Empresas Farmaceuticas. 

8 Aishinkk Co.,ltd 50 Masato Hidaka CEO

Pesquisa, projeto, construção e manutenção de obras relacionadas com 

equipamentos de  recepcao.                                        

Pesquisa  , projeto, construção e manutenção de obras relacionadas com 

equipamentos de  trasmissao.                                                                                                            

Obras de linha tronco                                                                                                                

Obras de instalacao em residências

Manutenção

Instalações de infraestrutura de transmissão, instalações de 

rádio de prevenção de desastres, instituições de comércio, 

Orgãos de Saúde (Locais de Vendas), Empresas Comerciais em 

geral (Agência de Vendas), Fábrica de Produtos Químicos 

(Produção)

9 ACM CO.,LTD 31 Kouichi Yamagishi Managing Director

A empresa produz e comercializa purificador de água de uso doméstico e comercial e 

tambem equipamento de purificação de água para hidroponia, componentes para 

melhoramento de solo e fertilizante líquido. Em comparação com componentes para 

melhoramento de solo de outras empresas oferece um melhor sabor para os 

alimentos, aumento na colheita , e melhor performance na correção de excesso de 

fertilizante no solo.    

Locais que gostaria de investigar: Plantações, Fábricas de 

Produtos para Melhoramento do Solo entre outros (Gostaria 

de saber que tipo de adubo e produtos para melhoramento do 

solo utilizados no cultivo), Fábricas de Processamento de 

Alimentos, Fábricas de Cosméticos

Empresas e orgãos que gostaria de visitar: Ministério da 

Agricultura ou Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrícola, 

Ministério da Saúde, Câmara do Comércio e Indústria Japonesa 

do Brasil, entre outros.

Expectativa: Verificar as tarifas, regulamentações e padrões 

técnicos da produção de produtos de melhoramento do solo.

10 Lexues Inc. 68 Ryuji Tokiwagi

Evangelist, Business 

Development 

Manager,

A empresa  oferece serviços  e produtos  inovadores  na área de TI como 

AI/IoT/Design/UX(user experience).

•Planejamento,desenvolvimento e comercialização do Cloud Service  Photo Bridge 

para confecção de Album de casamento.

• Desenvolvimento do Cloud Service para administração e contabilidade Halope H  

para hospitais veterinários.

• Construção de Cloud, venda e desenvolvimento do serviço "Lexus Cloud" 

• Venda, desenvolvimento e planejamento do aplicativo voltado para Smart 

Device/Web

• Venda, desenvolvimento e planejamento de aplicativo de operação utilizado na 

plataforma das núvens SAP Cloud Platform/kintone/AWS entre outras 

• Desenvolvimento e projeção do UX (user experience) 

• Venda, desenvolvimento e planejamento do IoT solution 

• Desenvolvimento de serviços que utilizam técnicas de aprendizado de máquinas 

• Desenvolvimentoe planejamento de aplicativos de entretenimento que utilizam 

AR/VR.

Gostaria de encontrar com membros que estão competindo no 

Product Business (not SI) que utilizam Cloud Computing, IoT, AI 

ou Tech Mídia do Brasil (Correspondente ao Nikkei BP, IT 

Media e PublicKey do Japão) e o membros de maior nível da 

empresa. 

11 Andes Foods Japan Co.,Ltd. 5 Takamasa Kurachi CEO

A empresa importa e comercializa no Japão, produtos alimentícios da America do sul. 

Noni e cogumelos do Brasil e azeite de oliva extra virgem do Chile. Comercializa 

máquinas agrícolas no Brasil através da empresa BBBR Ltda.                              

Gostaria de uma entrevistas com todos ou uma parte dos 

forncedores de alimentos de pequeno a médio porte do 

Paraná e Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Especialmente com 

o fornecedor que realizará o processamento e produção da 

mercadoria nova do qual recebemos os detalhes da tintura 

agrião, suco de limão ou suco de lima. 


