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Nº 

 
Atividade / Produtos 

 
Tipo de cooperação desejada 

 
Grupo-alvo 

01 - Revestimentos especiais para automóveis, 
indústrias química e têxtil;  
- Revestimentos especiais para corrosão e 
deslizamento para componentes da 
produção de gás e petróleo (xilano, sigma, 
etc.) na Europa para grandes fabricantes 
(Cameron, FMC, GE); 
- Revestimentos específicos para proteção 
contra corrosão e anti-fricção para 
componentes com fluores (Teflon,Xylan, 
ETFE); 
- Revestimento de lubrificante seco em 
combinação com protecção contra a 
corrosão; 
- Revestimento antiaderente para máquinas 
têxteis, componentes aeroespaciais; 
- engenharia automotiva e mecânica 
 
Áreas de aplicação : 
- Superfícies funcionais (xilano) sobre 
componentes para equipamentos de 
perfuração e produção (conectores, árvores 
de natal). 
- Rolos para plantas têxteis, revestimentos 
de superfície para componentes automotivos 
e instrumentos médicos (agulhas, cateteres, 
guide-wires e instrumentos de alta 
frequência) 
 

 

- Cooperação ou contato direto com clientes 
- Joint-ventures 
- parcerias para produção 
 
Exigências: 
Produção no Brasil 
Setores-alvo: Oil & Gas; fornecedores para a 
indústria automobilística; fabricantes de 
produtos médicos (guide-wires, cateteres, 
instrumentos de alta frequência); fabricantes 
de instalações químicas. 
 
 

- Empresas que atendam a indústria automobilística, 
construção de máquinas, 
tecnologia para medicina,  indústria química e  
indústria de oil & gas 
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Grupo-alvo 

02 - Fabricante de malha de aço inox, 
tecido/malha de fibra de carbono, malha de 
fibra de vidro resistente a temperaturas; 
material para abafamento; filtros de fuligem; 
catalisadores para motores a dois tempos; 
acoplamentos de elastômero para o setor de 
altas temperaturas 

 

Áreas de aplicação : 

- Abafamento para gases de escape, carros 
e caminhões, motores, construção de 
máquinas 

- tecido de fibra de carbono para 
composites; material de isolamento 
malhados 

 

Diferenciais: Construção e produção 
própria das máquinas; flexibilidade com 
parceiros; tecnologia especial para malhas – 
tecido de fibra de carbono possível 

 

Certificações: DIN ISSO 9001 

 

- Cooperação ou contato direto com clientes; 
encontrar parceiro para a utilização recíproca 
de redes de vendas; possibilidades de 
produção para a empresa Witzenmann 
 
 
 

- Indústria automobilística, construção de máquinas, 
setor de meio ambiente e ortopedia. 
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03 -Fabricante de desinfetantes para a indústria 
de produção e processamento de alimentos 
e bebidas; para a indústria de laticínios 
(fabricantes e processadores de leite); 
desinfetantes à base de ácido peracético 

 

Áreas de aplicação : 

Para ciclos automáticos de limpeza (CIP) 
para todas as superfícies; limpeza com 
espuma com e sem desinfecção; 
lubrificantes à base sintética e à base de 
silicone; lubrificantes livres de água para 
aplicação em esteiras de produção, para o 
transporte de garrafas, caixas e latas na 
indústria de bebidas e de laticínios.  

 

Diferenciais:  Alta qualidade (padrão 
europeu), marca mundialmente conhecida 
(Calgonit), preços compatíveis com o 
mercado 

- Representantes, agentes ou distribuidores;  
- Parceiros para produção; parceiros para a 
utilização mútua das redes de vendas 
- Eventualmente encontrar um parceiro que 
possa produzir e vender nossos produtos. 
- Possibilidade de cooperação em conjunto  
 
Experiência no mercado : 
Negociações complicadas; confirmações não 
são certeiras; muitas vezes se superestimam 
em planejamentos financeiros e previsões; 
abertos para tudo; regras contratuais muito 
diferentes das europeias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

- Empresas que comercializam  
materiais para limpeza industrial 
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04 

- Desenvolvimento de software online para o 
monitoramento de processos de produção 
de produtos de mídia e comunicação / 
indústria do entretenimento 

 

TWIST: automatização de tarefas digitais 
repetitivas / recorrentes na produção de 
mídia 

Dialogue Engine: Softproofing seguro e fiel 
às cores para a liberação / anotação de 
documentos ou embalagens digitais 

 

Áreas de aplicação : 

Monitoramento e automatização na 
produção de documentos digitais e liberação 
colaborativa de documentos (em rede) na 
indústria de impressão e de entretenimento 

 

- Representantes, agentes, distribuidores 
- Parceiros para a utilização mútua das redes 
de vendas 
 
Exigências : 
Empresas com conhecimento em TI; 
empresas com clientes nos setores privado, 
instituições e no setor de varejo. Por exemplo 
como MIS ou PIM integrator/vendor 
 
 

- Tecnologia da informação 
- Empresas interessadas na comercialização de 
softwares mencionados, sendo:  
- Mídias 
- Varejo 
- Setor privado 
- Instituições 
- Indústria automobilística 
- Transporte aéreo e espacial 
- Serviços 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rodada de Negócios com empresários Baden-Württember g 
de 10 a 14.09.2012 

Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo 

                
 

 

 

© Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer 

 

Nº Atividade / Produtos Tipo de cooperação desejada Grupo-alvo 

 
05 

- Tecnologia de medição e controle 
- Indústria Ambiental 
- Serviços 
 
Produtos e Serviços: 
- Instrumentação de medição dos seguintes 
parâmetros: pH, condutividade, oxigênio, 
turvação, teor de sólidos, o nível de lodo, 
cloro, amônio, nitrato, demanda química de 
oxigênio (DQO), total organic carbon (TOC), 
demanda biológica de oxigênio (DBO), ferro, 
cromo, além de outros parâmetros na 
análise de líquidos; 
- Soluções completas, como painéis de 
análise para monitoramento de água para 
caldeiras em usinas, CDM ("Clean 
Development Mechanism");  
- soluções para o monitoramento da 
emissão do gás metano 
- Recipientes para análise completa para 
monitoramento do ambiente 
Serviços: 
- Atendimento in company; calibração, 
reparos 
- Seminários aos clientes, aulas técnicas 
 
 
 
 
 
  

- Clientes 
 
Exigências :  
- Empresas de grande porte com fábricas nos 
seguintes setores: indústria de alimentos, 
cervejarias, indústria química, plantas de 
afluentes industriais, mineração, ciências da 
saúde 
- todas as indústrias com etapas da produção 
em meios aquosos ou em que água é 
utilizada em processos sob qualquer forma e 
precisa ser monitorada (para a produção, p.e., 
de medicamentos, águas residuais, etc.) 

- Indústria Química,  
- Indústria do Meio Ambiente,  
- Biotecnologia 
- Farmácia 
- Alimentos e Bebidas 
- Mineração 



 

 

Rodada de Negócios com empresários Baden-Württember g 
de 10 a 14.09.2012 

Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo 

                
 

 

 

© Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer 

 

Nº Atividade / Produtos Tipo de cooperação desejada Grupo-alvo 

06 - Atacadista/distribuidor de acessórios para 
cabeleireiros e cosméticos 
 
Produtos e Serviços:   
- Produtos para atacados de cabeleireiro, 
sobretudo máquinas para cortar cabelos, 
secadores de cabelo, tesouras e escovas; 
- Prestação de serviços para equipamentos 
elétricos e tesouras; 
- Comercialização de toda a gama de 
produtos para todos os clientes através de 
diversos canais 
 
Áreas de aplicação: 
- Atacado de cabeleireiro  
- Varejo de cabeleireiro 
- Escolas de cabeleireiro 
- Consumidor final, que compre produtos de 
cabeleireiro de alto nível 

 
Diferenciais:  Qualidade profissional e preço 
compatível com o mercado, alta orientação 
de serviço 

- Encontrar distribuidores e clientes para 
nossos produtos. 
- Clientes; 
- Parceiros atacadistas; 
- Distribuidores / subcontratantes 
 
Exigências : 
- venda de artigos de cabeleireiro e 
cosméticos para a Fripac-Medis; 
- eventualmente private labelling dos artigos 
 
 

- Atacadistas de artigos para cabelos e cosméticos  
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07 - Fabricantes de bombas de óleo e ventis 
para a indústria;  
 
Áreas de aplicação : 
- Caldeira e motor a óleo; bombas a óleo 
para a construção de navios; bombas a óleo 
lubrificante para a construção de máquinas 
 

Diferenciais: Alta qualidade e confiança, 
bem como curto prazo de entrega 
 
 
 

- Venda direta a clientes 
 
Exigências : 
- Estaleiros; 
- Fabricantes de máquinas para construção 
de estradas; 
- Fabricantes de queimadores de óleo;  
- Construção de máquinas em geral, que 
necessita de lubrificação a óleo; 
- Parceiros de fabricantes europeus de 
queimadores  
 
Exemplos: Weishaupt, Buderus, Riello, Ray, 
Hamworthy, Elco-Klöckner 
 
- Quaisquer fabricantes de navios de grande 

porte; 
- Empresas em geral do setor de oil & gás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Construção de máquinas, setor de meio ambiente, 
tecnologia de aquecimento 
 
. 
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08 - Fabricante de endoscópio; 
- Instrumentos médicos; 
- Endoscópios industriais (com ou sem 
medição); 
- Serviço de planejamento e execução para 
construção de hospitais; 
 
Áreas de aplicação: 
- Medicina com ênfase em cirurgia 
minimamente invasiva; integração de 
operações (salas de cirurgia integradas/ 
inteligentes); 
- Manutenção, diagnóstico, gerenciamento 
de qualidade na indústria automobilística e 
aeronaval. 
- Tecnologia em engenharia / geradores de 
energia 
 
Diferenciais:  soluções individuais; alta 
qualidade nos produtos e serviços 
 
Certificações : ISO 13485:2003, 9001:2008 

- Identificar clientes 
 
Outros: informações e networking em termos 
de  desenvolvimento de mercado, ambiente 
econômico e regulatório 
 
Experiências no mercado-alvo : 
- Mercado importante, porém muito 
burocrático e assaz regulado 
 
Exigências: 
- indústria automobilística 
- fornecedores para a indústria automobilística 
- mercado de energia 
- indústria aeronaval com interesse em 
endoscopia industrial para manutenção e 
controle de qualidade 
 
 

- Interessados na comercialização dos produtos 
mencionados 
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09 - Construção de Bombas dosadoras,  

- Bombas de processo,  
- Aparelhos para dosagem, 
- Instalações personalizadas para o cliente 

 

Áreas de aplicação : 

- Dosagem de produtos químicos e aditivos 
na produção de petróleo e refino de petróleo 
e na indústria química; 

- Indústria plástica, indústria farmacêutica 

- Instalações prontas para a fabricação de 
produtos de limpeza doméstica 
(surfactantes): amaciantes, detergentes, 
produtos de limpeza doméstica, produtos 
para lavagem de roupas 

 

 

- Procura por clientes chave nos mercados-
alvo: energia, plásticos e químico 
 
Experiência no mercado-alvo : Lewa 

fornece bombas dosadoras e bombas de 
processo com foco no setor de gás e petróleo 
(Petrobras) 
 

- Empresas que comercializem bombas dosadoras 
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10 - Fabricação e montagem para 
automação de linhas de linhas de 
produção 

 

Áreas de aplicação : Máquinas para a 
fabricação de artigos farmacêuticos para 
seringas, cateteres IV e demais sistemas 
de agulhas hipodérmicas 

 

Diferenciais : R+E é um fabricante de 
máquinas na área de produtos 
farmacêuticos. Especificamente para o 
ramo de seringas de vidro há, no mundo, 
apenas 4 fabricantes de máquinas 
automáticas de renome. Devido ao 
tamanho da R+E, a empresa está em 
condições de responder de forma flexível 
às demandas dos clientes. 

- Representantes / vendedores 
- Clientes 
- Agentes ou distribuidores 
 
Exigências:  a empresas busca parceiros que 
atuem como agentes ou representantes 
comerciais com experiência na construção de 
máquinas para o setor farmacêutico. Devido à 
complexidade das máquinas especiais, a 
compreensão técnica é pré-condição na 
apresentação de uma proposta. 
 
Clientes : Fabricantes de artigos farmacêuticos 
de massa 
 
 

-Empresas interessadas na automatização de linhas 
de produção 
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11 - Tecnologia de medição, Indústria 
química, biotecnologia, tecnologia 
médica; indústria farmacêutica 

 

Produtos:  

- Mangueiras: Tubos (mangueiras) de 
elastômeros e plásticos, em todas as 
dimensões e materiais 

- Conectores:  Acessórios, Conectores 
para tubos, Torneiras, Válvulas, 
Medidores de vazão, Válvulas 
solenoides; Válvulas de retenção 

- Bombas: Bombas processos em 
laboratórios e na indústria química 

- Artigos de plástico  para laboratórios  

 

Aplicações : tecnologia para 
laboratórios, engenharia química, 
engenharia de processos, biotecnologia, 
engenharias de medição e de controle, 
engenharia mecânica. 

  

 

- Atacadistas 
- Distribuidores 
 
Exigências : Alto grau de reconhecimento e 
experiência de anos no mercado; bom 
atendimento ao cliente; aberta para comércio 
online; know-how em assistência técnica 
 
Área de Atuação:  Tecnologia de medição, 
Indústria química, biotecnologia, tecnologia 
médica; indústria farmacêutica 

 
 
 
 

- Comerciantes de tudos de mangueira, conectores e 
artigos de plásticos para laboratório 

 
 

 


