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A Hitachi Plant Technologies e a Mayekawa Manufactu ring 
inauguram a HITACHI-MYCOM Manutenção e Soluções LTD A.,  

uma joint venture de serviços de manutenção para má quinas 
industriais no Brasil 

Expansão dos negócios na indústria de petróleo e gás 

  

A sede e base de manutenção da HITACHI-MYCOM do Brasil  

está localizada na fábrica da subsidiária local da Mayekawa Manufacturing Group em São Paulo, Brasil.  

 

Tokyo, 16 de Janeiro de 2013 --- A Hitachi Plant Technologies, Ltd. ("Hitachi Plant 

Technologies") e a Mayekawa Manufacturing Co., Ltd. ("Mayekawa Manufacturing") 

inauguraram a HITACHI-MYCOM Manutenção e Soluções LTDA. ("HITACHI-MYCOM do 

Brasil"), uma empresa de serviços de manutenção de máquinas industriais no Brasil.  

 

O contrato da nova joint venture foi assinado em 9 de agosto de 2012. O presidente da nova 

empresa é Tadashi Aoki, da Hitachi Plant Technologies, Sede da Administração de Negócios. A 

sede da HITACHI-MYCOM no Brasil e suas instalações de manutenção serão estabelecidas 

na fábrica operada em São Paulo pela subsidiária local do Mayekawa Manufacturing Group, a 

MYCOM Chemical Process do Brasil Ltda.  

  

A HITACHI-MYCOM do Brasil oferecerá uma ampla gama de serviços no Brasil, tais como o 

serviço de manutenção de máquinas industriais utilizadas na indústria de petróleo e gás, 

incluindo compressores*1, bombas e sistema de dessalinização da água do mar por membrana 

de Osmose Reversa (OR*2).  A empresa também fornecerá suporte para a venda dos 

produtos da Hitachi Plant Technologies mencionados acima no mercado brasileiro, bem como 

a distribuição de compressores de ar a parafuso, isentos de óleo, para fornecimento de ar para 

fins industriais.  

*1 No caso de vendas e manutenção de compressores parafuso oferecidos pela MYCOM, por favor,  

entre em contato com Mayekawa do Brasil Equipamentos Industriais Ltda 

(http://www.mayekawa.com.br) 

*2 OR: Sistema de Membrana de Osmose Reversa utilizado principalmente para a dessalinização de 

água. 
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■História do estabelecimento da HITACHI-MYCOM do Bra sil  
Recentes descobertas de grandes reservas de petróleo e gás no litoral brasileiro devem 

estimular o investimento em plantas de petróleo e gás no Brasil, incluindo sistemas de 

unidade flutuante de produção, estocagem e escoamento (FPSO*3).  Neste cenário, a 

demanda por equipamentos industriais para plantas em campos de petróleo e gás deve 

crescer e os clientes precisarão de sistemas de suporte aprimorados e ampliados, tais como o 

desenvolvimento de serviços de manutenção que garantam o desempenho dos equipamentos 

durante todo o ciclo de vida do produto.  

  

Criada para atender às necessidades dos clientes brasileiros, a HITACHI-MYCOM 

Manutenção e Soluções Ltda. cria uma sinergia entre os recursos, instalações e experiência de 

gestão da Mayekawa Manufacturing no Brasil e a vasta linha de produtos da Hitachi Plant 

Technologies. O que resultará na expansão dos negócios de serviços de manutenção para 

plantas de petróleo e gás da Hitachi Plant Technologies e fortalecimento da força de vendas de 

compressores, bombas e equipamentos de RO no Brasil.  

 

Mais especificamente, a joint venture oferecerá um ponto único para todas as necessidades de 

serviços de manutenção que cobrem Centrífugas Compressoras, Compressores Recíprocos, 

Bombas de Injeção*4 e Sistemas RO fornecidos pela Hitachi Plant Technologies, além de 

oferecer serviços de manutenção não apenas para sua marca própria, mas também para 

equipamentos de outros fabricantes.  A empresa também irá distribuir compressores ar livre 

de óleo, um dos principais produtos fabricados pela Hitachi Plant Technologies, e também 

funcionará como o Centro de Marketing Estratégico da Hitachi Plant Technologies para 

expandir ainda mais as vendas de suas Centrífugas Compressoras, Compressores Recíprocos, 

Bombas de Injeção, e Sistema de Membrana OR.  

 

A Hitach Plant Technologies abasteceu o mercado brasileiro com muitos compressores de ar 

livres de óleo, assim como Sistemas de Membrana OR para plantas de Petróleo e Gás desde a 

sua primeira venda de três unidades de Centrífugas Compressoras para uma usina de metanol 

em 1974.  

 

Por outro lado, a Mayekawa Manufacturing, desde a criação da primeira planta no Brasil em 

1968, fabricou, vendeu e ofereceu serviços para seu sistema de refrigeração e congelamento e 

uma vasta gama de outros equipamentos industriais, e possui 14 escritórios e instalações em 

território brasileiro. A empresa Mayekawa Manufacturing também fornece seus compressores 

para o mercado brasileiro de óleo e gás, desde a primeira venda de dois compressores 

parafuso a uma usina de gás natural em 1988.   
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*3 FPSO: unidade flutuante de produção, estocagem e escoamento utilizada para a produção de 

petróleo no litoral  

*4 Bombas de Injeção: Estas bombas são utilizadas para recuperação avançada de petróleo por injeção 

de água do mar com alta pressão, em camadas de petróleo no solo para aumentar as taxas de 

recuperação de petróleo. 
  

■Visão geral da HITACHI-MYCOM do Brasil  
Nome da 

empresa  
HITACHI-MYCOM Manutenção e Soluções Ltda. 

Local  São Paulo, Brasil 

Representante  Presidente: Tadashi Aoki  

Capital ¥ 200.000.000 ienes (aprox. R$5.16 milhões de reais brasileiros*5)  

Acionistas  Hitachi Plant Technologies (90%) e Mayekawa Manufacturing (10%) 

Áreas de 

Negócios  

Serviços de manutenção de compressores, bombas, equipamentos e 

máquinas industriais OR e outros; vendas de compressores livre de óleo  

*5  1 real brasileiro = 38.956 ienes  
 
 

■Referências  
Sr. Tanabe, Sr. Yokote, Divisão de Sistemas de Negócios, Departamento Internacional de 

Máquinas Sistemas, Hitachi Plant Technologies Ltd.  

4-5-2 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tóquio 170-8466  

Tel: +81-3-5928-8237 (linha direta)  
 

Sr. Yamato, Sr. Tsutsumi, Bloco de Química Ambiental e Energia, Grupo Químico, 

Mayekawa Manufacturing Co., Ltd.  

3-14-15 Botan, Koto-ku, Tóquio 135-8482  

Tel: +81-3-3642-8768 (linha direta)  
 
■Perguntas de Imprensa  

Sr. Morii, a Sra. Shiraishi, Divisão de Pessoal e Assuntos Gerais, Relações Públicas e 

Publicidade do Grupo, Hitachi Plant Technologies Ltd.  

4-5-2 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tóquio 170-8466  

Tel: +81-3-5928-8100 (linha direta)  
 

Sr. Murakami, Sr. Sakakibara, Seção de Relações Públicas,  

Mayekawa Manufacturing Co., Ltd.  

3-14-15 Botan, Koto-ku, Tóquio 135-8482  

Tel: +81-3-3642-8185 (linha direta)  


