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Os bastidores da compra da Mitsubishi Heavy Industries pela Nidec 

Nidec espera usar o know-how da Mitsubishi para produzir mais engrenagens internamente 

Luiza Santibañez 

 

O fabricante japonês de motores, Nidec, e a Mitsubishi Heavy Industries assinaram um contrato de compra e venda 

de ações por um valor que não foi divulgado. A aquisição inclui ações da Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool, 

todas as ações de propriedade do Mitsubishi Heavy Industries Group de três subsidiárias no exterior especializadas 

em negócios de máquinas-ferramentas; e o negócio de máquinas-ferramentas administrado por subsidiárias no 

exterior - incluindo o Brasil. 

https://br.lexlatin.com/noticias/os-bastidores-da-compra-da-mitsubishi-heavy-industries-pela-nidec
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Na transação, finalizada em 3 de agosto, o Demarest Advogados assessorou a Nidec. 

A Mitsubishi Heavy Industries recebeu assessoria jurídica do Dias Carneiro Advogados e do escritório japonês 

Nishimura & Asahi, mas esse último não respondeu nossas solicitações de informação. 

A Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool fabrica equipamentos de produção para engrenagens automotivas, que 

exigem precisão e habilidades especializadas, e a Nidec espera usar o know-how da unidade para produzir mais 

engrenagens internamente. 

“A Nidec tem se empenhado ativamente na fabricação, vendas e serviços associados a caixas de engrenagens de 

redução e máquinas de prensagem por meio de sua subsidiária, Nidec Shimpo Corporation. Após a conclusão da 

aquisição, a Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool se tornará o terceiro negócio principal da Nidec-Shimpo. Além 

disso, esperamos utilizar a tecnologia da máquina-ferramenta da Mitsubishi Heavy Industries em nosso plano futuro 

de internalização”, afirmou a Nidec em um comunicado. 

A Nidec é uma das principais fabricantes de motores no mundo. Hoje, a Nidec Corporation está associada a 

aproximadamente 300 empresas do grupo em todo o mundo. Com o objetivo de crescer ainda mais, a Nidec está se 

esforçando na área de M&A visando empresas que possuem capacidades de engenharia de alta reputação em áreas 

relacionadas a motores. 

Assessores jurídicos 

Assessores da Nidec: 

•Demarest Advogados: Sócia Luciana Tornovsky. Advogada Beatriz Dias Bistulfi. 

Assessores da Mitsubishi Heavy Industries: 

•Dias Carneiro Advogados: Sócios Thiago Vallandro Flores, Artur Fernandes Andrezo e André de Melo Ribeiro. 

Associados Débora Trovões Cabral e Pedro Xavier de Mendonça Bandeira Azevedo. 

•Nishimura & Asahi* 

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação. 

 
 

 


