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Cobertura de atendimento através de uma qualificada rede de distribuidores.

Acesse nosso site e localize o distribuidor mais próximo: www.smcbr.com.br
smcbr.com.br

INSTITUCIONAL



Empresa Global

A SMC Brasil foi estabelecida em 1998 como 

a 41ª subsidiária da SMC Corporation. 

Desde a sua fundação, vem crescendo a um 

ritmo acelerado em linha com uma estratégia 

de investimento muito agressiva. Aumentou 

sua participação de mercado através de 

melhorias constantes no atendimento ao 

cliente, grande estoque local e suporte de 

engenharia. Começou suas operações de 

fabricação em 2003, com foco em produtos 

especiais em curto prazo de entrega. Em 

2007 mudou sua operação para a cidade de 

São Bernardo do Campo, em São Paulo, e 

cresceu para se tornar a maior empresa de 

Evoluir através do conhecimento de todos os colaboradores da SMC priorizando o Cliente e a 
Qualidade como nosso principal negócio.
1 – Primeiro o Cliente:
Empenhar-se em responder prontamente a demanda dos clientes e fornecer serviços que os 
satisfaçam.
2 – Plano de Iniciativa:
Cada colaborador deve “Priorizar a Qualidade” utilizando o PDCA para a melhoria contínua de suas 
atividades.
3 – Controle na Origem
A fim de estabelecer um sistema de garantia da qualidade, cada colaborador deve empenhar-se em 
descobrir e entender os problemas nos primeiros estágios, de maneira que possam ser resolvidos 
rapidamente.
4 – Inteira Participação:
Todo colaborador deve reconhecer sua própria responsabilidade em atingir a qualidade esperada 
pelo cliente, e agir pela melhoria contínua da qualidade.
Para o cumprimento desta política da qualidade, deve ser estabelecido um sistema de 
gerenciamento da qualidade, onde todos os colaboradores envolvidos devem agir e empenhar-se 
em melhorar continuamente a política da qualidade mantendo e promovendo o sistema.

Fundada em 1959 como fabricante 
especializada em filtros de metais 
sinterizados, a SMC Corporation entrou no 
mercado de equipamentos pneumáticos 
em 1961 e, desde então, projeta e produz 
uma grande variedade de produtos 
pneumáticos para o mercado global.
O ponto forte do grupo é manter uma 
liderança global de mercado como um 
fabricante integrado de equipamentos 
pneumáticos.

automação pneumática na América Latina. A SMC Brasil oferece aos clientes produtos padrão e especiais 

em curto prazo de entrega e mantém uma grande equipe de profissionais de vendas e engenharia.



Tecnologia de Ponta para os mais diversos segmentos:
Com um portfólio de mais de 12.000 produtos básicos e 700.000 variações, tais como: amplificadores de pressão, 

atuadores, bombas, garras, fluxostatos, pressostatos, vacuostatos, secadores de ar, tubos, conexões, válvulas, a 

SMC também desenvolve produtos especiais de acordo com as necessidades dos clientes.

Reguladores de fl uxo 
especias que reduzem 
o consumo de ar

( Serie ASR/ASQ)

Válvulas direcionais 
com baixo consumo 
elétrico / 0,1W
( Serie SY)

Atuador em duas áreas que 
possibilita o aumento da força 

sem aumentar a pressao
( Serie MGZ)

Pistola de ar de 
baixo consumo

( Serie VMG) Filtro ecológico com 
elemento renovável 
em aço inox
( Serie FN1)

Secadores de ar 
por refrigeraçao 
com gás ecológico
( Series IDU/IDF)

Secadores de ar 

Posicionador
(Série IP8000)

Booster de Pressão
(Serie VBA)

Filtro Regulador Total Inox
(Serie AW) Válvula Solenóide

Intarface Namur
(Serie VFN)

Booster de Vazão
(Serie IL)

por membrana
( Serie IDG)

(Programa SMC para economia de energia e tratamento de ar)

~

~

Filtros para preparaçao de ar 
(SÉRIE AFF)

~

Automobilístico (Car Project)

Açúcar e Álcool

válvula para 
Terminal de

comunicaçao 
em rede
( Serie EX600)

Sistema Water Saver
para pinças de solda

Transdutor 
proporcional 
de pressao
( Serie ITV)

Sensores 
pneumáticos de 
presença e posiçao
( Serie ISA3)

Grampos 
pneumáticos e pinos 
centralizadores
( Series CKZT/CKZP)

~

~

~



Tubos de elevado grau
de pureza em fluoropolímero

Eliminador de 
eletricidade estática

(Process Industry)

Alimentos e Embalagem (Food and Packaging Project)

Conexões de 
engate rápido 
em aço inox

Atuadores em aço inox

Chillers / Unidades 
de água gelada 
(Serie HRS)



O centro logístico da SMC Brasil está equipado com 

sistema de transporte totalmente automatizado, para 

o rápido processo de armazenamento, separação e 

entrega. Com um portfólio de mais de 12.000 

produtos básicos e 700.000 variações, atendemos ao 

mercado brasileiro nos setores de indústria como o 

alimentício e embalagens, automotivo, mineração, 

siderurgia, petróleo e gás, médico, fabricantes de máquinas, sucroalcooleiro, têxtil, entre outros. Com 

o apoio de filiais de vendas localizadas em áreas industriais e uma grande rede de distribuição, a SMC 

Brasil fornece produtos em todo o país da forma mais eficiente.

Engenharia e Vendas
A equipe de engenharia da SMC Brasil apoia os clientes com melhores soluções e produtos especiais 

de todas as aplicações industriais. Mantém um grande número de consultores de vendas para realizar  

visitas a clientes, além de compreender plenamente suas exigências , recomendar as melhores práticas e 

soluções, compartilhar e agir em antecipação às demandas futuras do produto, com o objetivo de prestar um 

melhor serviço e suporte local de forma rápida e eficaz.

 

  

Serviço personalizado e Treinamento
A SMC oferece cursos de formação que estão ligados às tecnologias de automação mais avançadas

 

disponíveis, realizados por especialistas com conhecimento profundo em todas as aplicações industriais.
A divisão educacional da SMC Brasil oferece um conteúdo feito sob medida com base nos produtos e

 

aplicações disponíveis encontrados na fábrica do cliente, além de personalizá-los mediante as

 

necessidades do próprio cliente. Esta estratégia permite a SMC fornecer um programa de treinamento

 

mais eficaz e dedicado possível.

Também oferece uma vasta gama de equipamentos mais avançados para educação, usados pelos alunos 

para atender às demandas curriculares das Universidades de Engenharia e Escolas Técnicas. Com base

 

nesta vasta gama de experiência global em pesquisa e desenvolvimento de sistemas automatizados, a

 

SMC Brasil pode fornecer a formação para os clientes e preparar os alunos para o futuro, quando eles

 

terão de enfrentar os desafios reais de automação.



SMC Filial Porto Alegre
Avenida Plinio Brasil Milano, 757
Conjunto 1104
Higienopolis - Porto Alegre - RS
CEP: 90520-002
Tel: (51) 3364-9000

SMC Filial Minas Gerais
Av. Alameda da Serra, 322
Sala 406 - Ed. Alfa
Vale do Sereno - Nova Lima - MG
CEP: 34000-000
Tel.: (31) 3286-4666

SMC Filial Sorocaba
Avenida Rudolf Dafferner, 400  
Sala 316 – Bloco 4 
Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP
CEP: 18085-005
Tel.: (15) 3326-7296

SMC Filial Recife
Rua Demócrito de Souza Filho, 335
Sala 906 – Ed. Green Tower
Madalena – Recife – PE
CEP: 50610-120
Tel.: (81) 3445-5543

SMC Filial Rio de Janeiro
Av. das Américas, 3500 - Sala 134
Ed. Toronto 3000 - Le Monde Office
Barra da Tijuca - RJ
CEP: 22640-102
Tel.: (21) 3795-4859

SMC Filial Curitiba
Rua Santa Catarina, 65 
Sala 912b
Água Verde - Curitiba - PR
CEP: 80620-100
Tel.: (41) 3019-0600

SMC Filial Espírito Santo
Av. João Palácio, 300 • Sl. 504 
Bloco 2A - Eurico Salles 
Serra • ES 
CEP 29160-161
Tel.: (11) 4082-0600

SMC Filial Bahia
Av. Moisés de Araujo, 488
Ed. Via Norte - Galpão 02 
Miragem
Lauro de Freitas - BA
CEP: 42700-000
Tel.: (71) 3369-1792

SMC Filial Campinas
R. Frei Manoel da Ressurreição, 1486
7º andar - Sl.71
Jd. Guanabara - Campinas - SP
CEP: 13073-221
Tel.: (19) 3242-5494

SMC Goiás
Av. Deputado Jamel Cecílio, 3310 
Sl. 904 - Ed. Flamboyant • Jd. Goiás 
Goiânia • GO - CEP 74810-100
Tel.: (62) 3087-9771

SMC Bauru
Av. Getúlio Vargas, 1846 • Sl. 1313 
Jd. América • Bauru • SP 
CEP 17017-383
Tel.: (11) 4082-0600

SMC Caxias do Sul
Avenida Therezinha Pauletti Sanvitto, 208 
Sala 717 - Sanvitto
CEP: 95110-195, Caxias do Sul / RS
Tel.: (54) 3538-5011 

SMC Filial Manaus
Av. Noel Nutels,770
Cidade Nova - Manaus – AM
CEP: 69095-000
Tel.: (11) 4082-0600

SMC Filial Joinville
Rua Presidente Prudente de 
Moraes, 887
Santo Antônio – Joinville – SC
CEP: 89218-000
Tel.: (47) 3278-2623

FILIAIS
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SMC Pneumáticos do Brasil LTDA.
Av. Piraporinha, 777
Planalto
São Bernardo do Campo • SP
CEP 09891-001
Tel (11) 4082-0600
www.smcbr.com.br

SMC Corporation
Akihabara UDX 15F
4-1 4-1, Soto-kanda, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0021 Japan
Tel + 81 3 5207 8249
Fax + 81 3 5298 5362
www.smcworld.com 


