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Há 40 anos iniciamos nossa história no Brasil. Foi em 15 de agosto de 
1981, no município de Diadema-SP, onde num galpão de 3.000m², com 
apenas 20 funcionários distribuídos entre escritório e fábrica, iniciamos a 
produção de 7 modelos de ferramentas. Nascia então a Makita Brasil.

Iniciava-se uma trajetória pautada pelo pioneirismo e inovações 
tecnológicas com foco no desenvolvimento dos melhores produtos e 
serviços de pós-venda, tendo como prioridade o melhor atendimento aos 
nossos clientes e consumidores, que desde sempre nos apoiaram e 
contribuíram para o nosso crescimento no país.   

Como uma empresa global, a Makita objetiva sempre contribuir para o bem-estar da humanidade e do planeta. Desafiando-se 
diariamente a trabalhar de forma consistente e pró-ativa no desenvolvimento de soluções que facilitem a construção de moradias, 
ambientes e obras que valorizam a vida cotidiana e a preservação do meio ambiente, apoiamos a incessante busca pela criação de 
uma Sociedade Sustentável!

40 Anos trazendo soluções para todos os segmentos

Go Green
O lema “Go Green” simboliza o compromisso da Makita em contribuir para a criação de uma SOCIEDADE SUSTENTÁVEL 

oferecendo novos valores para o bem-estar da humanidade e o do 
meio ambiente. Como fornecedora Global de uma ampla variedade 
de SOLUÇÕES que proporcionam a construção de ambientes 
domésticos e profissionais, confortáveis e seguros, estamos 
baterizando todos os nossos produtos para contribuir na criação de 
uma sociedade voltada para a reciclagem sustentável que combine a 
preservação do nosso planeta com economia de recursos.

Nossas soluções a bateria oferecem muitas vantagens ao cliente, 
como conveniência, facilidade de uso, segurança aprimorada, zero 
emissão de poluentes, baixo ruído e baixa vibração, proporcionando 
produtos cada vez mais benéficos tanto para os usuários quanto para 
o meio ambiente.



Makita, do Japão para o Mundo

Makita no Brasil

Estabelecida em 1915 como uma companhia de reparos e vendas de motores elétricos, a multinacional japonesa Makita 
Corporation, desenvolveu-se na fabricação de ferramentas elétricas portáteis e tornou-se conhecida mundialmente pela qualidade 
e tecnologia de seus produtos.

Localizada na cidade de Anjo, próximo a Nagoya (Japão), a Makita desenvolve, fabrica e distribui a mais moderna e completa 
linha de ferramentas. A qualidade insuperável das ferramentas possibilitou o fortalecimento da companhia, fazendo com que 
adquirisse a confiança de seus clientes em todo o mundo. Além disso, a Makita possui uma rede global com mais de 300 bases em 
mais de 170 países, em todos os continentes.

AMÉRICA
DO NORTE

319 Bases

JAPÃO

Filiais e Escritórios Comerciais

Fábricas

EUROPA
ÁSIA

ORIENTE MÉDIO/
ÁFRICA

27Filiais

10 Filiais

2 Filiais

2 Filiais

6 Filiais

4 Filiais

19 Filiais 121 Centros de Serviços

10 Fábricas
51 Filiais (fora do Japão)

Makita Ukraine LLC

Makita Werkzeug GmbH 
(Alemanha)

Makita U.S.A. Inc.

Makita Corporation (Japão)

AMÉRICA LATINA/
AMÉRICA CENTRAL

Oceania

Desde a sua fundação a Makita Brasil 
preocupou-se em construir uma estrutura de 
atendimento a nível nacional aos seus clientes e 
consumidores. Para atingir esse objetivo, ampliamos 
nossa produção ao transferir nossa fábrica para Ponta 
Grossa-PR em 2008, com um terreno e também área 
construída com mais que o dobro do tamanho 
comparados ao da fábrica anterior – localizada em São 
Bernardo-SP e que hoje abriga nosso escritório 
comercial, um complexo de treinamento técnico e 
comercial, além de um centro de distribuição.

E para atender a demanda cada vez maior pelos 
nossos produtos, em 2013 ampliamos em 50% a 
planta da nossa fábrica, dobrando sua capacidade 
produtiva; e em 2020 o CD de São Bernardo ganhou 
mais um novo galpão, expandindo em 2,5 vezes a sua 
capacidade de armazenamento e distribuição. 

E para oferecer um suporte mais ativo e 
personalizado à nossa ampla rede autorizada com 
mais de 8.500 revendas e mais de 1.300 assistências 
técnicas distribuídas em todo território nacional, 
contamos com 9 filiais, sendo que 2 também 
desempenham papel de centro de distribuição para 
garantir um abastecimento mais rápido e abrangente.
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Com mais de 50 anos de Baterização, a Makita sempre se destaca pelo pioneirismo em desenvolver produtos a bateria 
de alta tecnologia que atingem a mesma performance dos similares movidos a eletricidade e a gasolina, com menos ruídos 
e vibrações, além de não emitir poluentes que agridem o meio ambiente. 

São mais de 360 modelos apenas na plataforma 18 Volts, que compartilham a mesma bateria e proporcionam 
economia de tempo graças ao sistema de recarregamento mais rápido do mercado.

Referência mundial em tecnologias a bateria, a Makita detém hoje a maior e mais versátil linha de produtos a bateria do 
mercado com o recurso Multiplataformas, alicerce da Baterização para múltiplas aplicações, nas quais são divididas em 5 
Pilares, que são a base para o desenvolvimento das melhores soluções para atender infinitos Segmentos profissionais.

Tecnologias desenvolvidas pelo

ESPECIALISTA EM BATERIAS





Alta potência de 36V com
duas baterias de 18V

Maior capacidade de trabalho 
e potência comparada aos 
modelos elétricos

Proteção Extrema
contra água e pó

Maior Durabilidade
da Ferramenta

Conecta até 10 ferramentas
em um só aspirador
via Bluetooth

Trabalho mais limpo e livre de cabos

Maior eficiência

Uso profissional

Menor custo operacional

Extrema Precisão de Corte

Maior Profundidade 

Fácil Ajuste

Maior Durabilidade

Melhor performance com
menos esforço

Máxima prevenção de acidentes

Trabalho mais suave e confortável

Alta potência de 18V
com o design de 12V

Máquinas mais compactas,
leves e de alta potência

Operação com Extrema Baixa Vibração

Maior Performance de Trabalho

Menor Custo com Manutenção

Maior Autonomia de Trabalho 

Motor Isento de Manutenção

Leve e Compacta

TECNOLOGIAS MAKITA

Alta potência e excelente 
desempenho  para 

operações mais exigentes.
Baterias de 40V max .

 com maior performance.

Modelos mais 
compactos e leves que

possibilitam maior 
conforto na operação.

A maior plataforma de 
ferramentas a bateria.

Motores de alto 
desempenho e 
recarga rápida.



História da Makita no Brasil

Inauguração da Filial 
Makita Curitiba

Inauguração da Filial Makita
Rio de Janeiro

2000

2006

Makita do Brasil é fundada em 
Diadema/SP. Contava com uma planta de 

20 funcionários e sua produção foi 
iniciada com 7 modelos de ferramentas

1981

Makita do Brasil é transferida 
para São Bernardo do Campo, 
São Paulo, pólo industrial em 
crescimento que já abrigava 

grandes indústrias e montadoras

A estrutura da fábrica de São Bernardo do Campo é 
ampliada com a construção do novo prédio administrativo 
somado ao novo galpão da Expedição, quase duplicando a 

nossa área construída

1990

Inauguração da Filial Makita São Paulo, 
a primeira estabelecida no Brasil

1997

Inauguração da Filial 
Makita Bahia em 1998

1998
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Inauguração da Filial 
Makita Recife

Reativação das instalações de São 
Bernardo do Campo, onde funcionam 

hoje o escritório comercial, além de 
centro de distribuição e um complexo 
para treinamentos técnico e comercial

2009 2011

Nacionalização dos produtos a bateria. 
Iniciada com a plataforma 12 Volts, a Makita 
Brasil consolida-se como a primeira marca a 

produzir ferramentas a bateria no país

2012

2010

Inauguração da Filial Makita 
Belo Horizonte em 2011

Inauguração da Filial 
Makita Pará em 2013

2013

Inauguração da Filial Makita 
Porto Alegre em 2013

Ampliação de 50% da planta fabril de Ponta 
Grossa, dobrando sua capacidade produtiva

Lançada a edição especial 2016 de ferramentas nas cores 
verde e amarela com mais modelos fabricados no Brasil 

Transferência da produção para a nova fábrica de Ponta 
Grossa, Paraná, com um terreno e também área construída 

com mais que o dobro do tamanho comparados ao da 
fábrica anterior. Uma das mais modernas do grupo Makita

2008

Lançada a primeira edição especial de ferramentas 
2014 nas cores verde e amarela fabricada no Brasil

Linha 2014
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www.makita.com.brwww.makita.com.br

Inauguração do novo galpão no centro de distribuição 
de São Bernardo do Campo. A capacidade de 

armazenamento e distribuição é expandida em 2,5 vezes

Início da produção no Brasil 
da Serra Mármore a Bateria

2020 2021

Inauguração da Filial 
Makita Pará em 2013

Inauguração da Filial Makita 
Porto Alegre em 2013

2014

Inauguração da Filial Makita 
Guaxupé em 2019

2019

Ampliação de 50% da planta fabril de Ponta 
Grossa, dobrando sua capacidade produtiva

Lançada a edição especial 2016 de ferramentas nas cores 
verde e amarela com mais modelos fabricados no Brasil 

Lançada a Linha Brasil. 
Consolidação dos produtos 

Makita nas cores verde e 
amarela que passaram a ter 

uma linha própria e em 
definitivo

A Makita Brasil completa 
40 anos de história

2016

Início da fabricação no 
Brasil de produtos a bateria 

da plataforma 18V LXT 
com destaque para os 
modelos do segmento 

Jardim e Floresta
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MAKITADOBRASIL MAKITABRASIL MAKITABRASIL

UNIVERSO DE SOLUÇÕES A BATERIA

SAC Makita: 0800 019 2680
sac@makita.com.br

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luiza - Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial / Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
CEP: 09852-080 - Cooperativa, São Bernardo do Campo - SP
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