
22 • Tratamento de Superfície 215

Daibase: 40 anos de tradição

Por Ana Carolina Coutinho

Com foco em produtos de baixo impacto ambiental e emissão zero, a 
Daibase faz quatro décadas de vida com reconhecimento do mercado por 
sua qualidade em serviços e garantia assegurada como fabricantes de 
equipamentos e sistema de exaustão para galvanoplastia

E ste é um ano importante para a Daibase, a fabri-
cante de equipamentos industriais faz 41 anos! A 
data traz não só a certeza de caminhos trilhados 

com segurança, como também fortalece o que se anseia 
como próximos passos; situações comuns à maturida-
de. Chegar a esse número em um país como o Brasil, 
que tanto mudou, não foi um caminho fácil; tanto que, 
em 1992, 14 anos após sua fundação como indústria 
metalúrgica de caldeira leve, a empresa se transformou 
para focar seus esforços na produção de máquinas para 
tratamento de superfície. “Com a renovação da diretoria 
e dos colaboradores, a Daibase deu início a uma nova 

fase, especializando-se em equipamentos para trata-
mento de superfície e sistemas de exaustão e lavagem 
de gases”, contam o diretor de produção, Edilson Hiroiti 
Yamamoto, e a gerente de planejamento, Vivian Saory 
Fukui Shimba. “Atribuímos essa perenidade ao trabalho 
sério, com ética e determinação, uma preocupação diá-
ria com a preservação e continuidade da nossa missão e 
valores. Como consequência, os resultados financeiros 
aparecem ao longo dos anos. Com seus valores bem 
definidos, a Daibase guia seus colaboradores a traba-
lharem em harmonia e sintonia para fazerem de manei-
ra mais eficiente o cumprimento das promessas feitas”, 
esclarecem os executivos. 
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A missão como mantra
Para cumprir o que estabeleceu a si mesma, a empresa se atualiza 

constantemente. Recentemente, por exemplo, realizou toda uma rees-
truturação física, não apenas na planta fabril e na inauguração de um 
novo escritório, mas também ao criar ambientes mais amigáveis para 
os funcionários, como contam os executivos: “No campo físico, tivemos 
a inauguração do novo escritório da Daibase, agora com sede própria e 
ainda mais espaçoso e moderno, com espaços para reuniões rápidas e 
não agendadas, sala de lazer para o descanso dos funcionários, além de 
uma copa equipada para o momento do café ou refeição. A área fabril 
passou por um processo de retrofit, a começar pela mudança de layout 
da fábrica, com a aquisição de novas ferramentas e novos equipamentos 
e que, além de ter melhorado a ventilação, também melhorou o fluxo de 
produção, proporcionando aos funcionários um ambiente mais agradável, 
convidativo e, melhor ainda, mais funcional e organizado. O escritório 
da engenharia também está de cara nova. Foram feitas intervenções 
elétricas e hidráulicas nos diversos ambientes da empresa. No quesito 
da administração e dos funcionários, a Daibase possui uma boa gestão 
e conta com uma equipe altamente qualificada e com parceiros sólidos 
e confiáveis que garantem a eficiência e qualidade técnica dos nossos 
projetos”, detalharam Vivian e Edilson. 
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Vencendo os desafios
Já não é novidade que ainda iremos demorar um 

pouco mais para ultrapassar o atual cenário econômico, 
mas, veja, que os executivos da empresa não ficaram 
parados, esperando a situação mudar, eles mesmo se 
transformaram – como se observou na citação acima – 
e foram além, mesmo diante de algumas dificuldades: 
“Temos como principal desafio voltar a crescer neste 
ambiente recessivo. O principal foco de investimento é a 
constante atualização dos nossos processos de gestão 
administrativa. Esses últimos anos têm sido bastante 
difíceis para o mercado de equipamentos para trata-
mento de superfície no Brasil, já que os recursos finan-
ceiros encontram-se reduzidos e os investimentos em 
infraestrutura acabam sendo postergados com prazos 
indeterminados. Assim, a busca por novos negócios e 
oportunidades são uma constante em nosso dia-a-dia. 
Temos atualmente também como meta uma divulgação 
mais intensa de nossos equipamentos nas áreas de 
marketing e propaganda. Uma boa administração foi um 
fator importantíssimo para enfrentar o cenário atual da 
crise econômica no país”, ressaltam. 

http://www.daibase.com.br/
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SELO COMEMORATIVO
“A Daibase lançou um selo comemorativo 

que está sendo inserido em todos os meios de 
divulgação e impressos da empresa, acompanhando 
todas as iniciativas e atividades programadas para a 
celebração destes 40 anos de história.” 

poluentes e manter saudável o ambiente de trabalho, 
sempre de acordo com as normas trabalhistas vigen-
tes”, contam os executivos. Inclusive, os mais recentes 
lançamentos trazem equipamentos que reduzem em 
até 30% na perda da carga e consumo de energia, nas 
novas linhas de lavadores de gases, e economizam 80% 
do gasto com água, para os processos de tratamento de 
superfície que preveem “reaproveitamento das águas 
de lavagem e menor arraste de produtos químicos com 

lavagens otimizadas. Há linhas galvânicas 
recentes com redução de 90% no consumo 
de água”, destacam os executivos.

Produtos
É indissociável para a Daibase a criação de produ-

tos e de seu impacto ambiental. “O meio ambiente é o 
nosso foco, tanto na preocupação de todos os resíduos 
formados durante o processo de fabricação dos equi-
pamentos, que são reaproveitados e reciclados, bem 
como nos tipos de equipamentos fabricados, isto é, os 
equipamentos projetados pela Daibase visam o 
baixo consumo de água, a racionalização 
do uso da energia elétrica, a otimização 
da mão de obra e a redução do volume 
de efluentes a serem tratados. Nossos 
sistemas de exaustão e lavagem de gases 
são projetados para conter a emissão de 

A Daibase está presente em todas as 
edições e participou na matéria de capa 

em outras revistas da Revista Tratamento 
de Superfície.
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