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Website da Mitsubishi Corporation
Para obter mais detalhes sobre os empreendimentos, responsabili-
dade social corporativa e atividades ambientais, relações com os 
investidores e informações sobre carreira profissional na Mitsubishi 
Corporation, por favor, visite o nosso website.

http://www.mitsubishicorp.com/global

Biblioteca da MC
Esta página contém vários tópicos, incluindo o vídeo do perfil 
corporativo, uma descrição geral da história, uma visão geral das 
atividades de contribuição social e exemplos de propaganda da 
companhia.

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

Impresso em papel com certificação FSC®, que promove o uso sustentável da floresta.
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FIlOSOFIA DA EMPRESA - OS TRêS PRINCíPIOS CORPORATIvOS

A Mitsubishi Corporation (MC) é uma empresa global de negócios integrados que desenvolve e opera negócios virtualmente 
em todos os setores industriais, tais como de finanças, energia, metais, maquinarias, química, alimentos, meio ambiente, entre 
outros. As atuais atividades da empresa se expandem muito além das tradicionais operações comerciais, abrangendo desde 
diversos empreendimentos de desenvolvimento de recursos naturais a investimentos em negócios varejistas, infraestrutura, 
produtos financeiros e manufatura de bens industriais.

Com mais de 200 escritórios e subsidiárias em aproximadamente 90 países do mundo e uma rede composta por mais de 
600 companhias pertencentes ao grupo, a MC emprega uma mão de obra ativa multinacional de mais de 65.000 pessoas.

RESPONSABIlIDADE CORPORATIvA PARA COM A SOCIEDADE
“Shoki Hoko”
Dirigir esforços para a melhoria social, tanto material 
quanto espiritual, e ao mesmo tempo contribuir para a 
preservação do meio ambiente global.

INTEgRIDADE E IMPARCIAlIDADE
“Shoji komei”
Manter os princípios de transparência e franqueza, e 
executar negócios com integridade e imparcialidade.

ENTENDIMENTO glOBAl ATRAvéS DOS NEgóCIOS
“Ritsugyo Boeki”
Expandir os negócios com base em uma perspectiva global 
abrangente.

Os Três Princípios Corporativos foram 
formulados em 1934, como a política das 
atividades da Mitsubishi Trading Company 
(Mitsubishi Shoji kaisha), baseados nos 
ensinamentos de koyata Iwasaki, o quarto 
presidente da Mitsubishi.

Embora a Mitsubishi Trading Company 
tenha deixado de existir em 1947, os 
princípios foram adotados como a filosofia 
da MC e o espírito que os rege está vivo 
nas ações da atual diretoria, assim como 
nas dos seus colaboradores. Os Três 
Princípios Corporativos também servem como 
ideologia fundamental do gerenciamento 
das companhias que constituem o grupo 
Mitsubishi. Ativas em variados campos 
comerciais e unidas por uma história e 
filosofia comuns, as companhias da Mitsubishi 
continuam a crescer ligadas por um forte 
espírito amistoso de competição.

(Definição dos Três Princípios Corporativos segundo a atual interpretação acordada 
na reunião da Mitsubishi kinyokai, formada pelas companhias que constituem o 
chamado grupo Mitsubishi, realizada em janeiro de 2001.)

MITSUBISHI CORPORATION
INTRODUÇÃO
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Da funDação à DécaDa De 1970
A nova Mitsubishi Shoji foi fundada em 1954 e, naquele mesmo 
ano, suas ações entraram na lista das bolsas de valores de 
Tóquio e Osaka. Em 1967, a companhia anunciou seu primeiro 
plano de gerenciamento. Em 1968, a companhia se empenhou 
em um grande projeto em Brunei a fim de explorar o gNl (gás 
natural liquefeito). Este foi o seu primeiro investimento em grande 
escala. Não se restringindo meramente às atividades comerciais, 
a empresa deu início a expansão de seus empreendimentos 
baseados em investimentos para um desenvolvimento em 
escala global, tais como projetos de minério de ferro e carvão 
metalúrgico na Austrália e no Canadá e exploração de salinas 
no México. Em 1971, a companhia adotou oficialmente a 
denominação “Mitsubishi Corporation”.

DécaDa De 1990
Em 1992, a MC anunciou uma nova política de gerenciamento 
que visava reformular a companhia como uma “Empresa 
Sólida e global”. A empresa iniciou a dar um grande 
enfoque nas suas operações consolidadas e a aumentar o 
valor dos seus recursos econômicos. Mais esforços foram feitos 
para globalizar as operações da companhia, assim como 
o seu capital humano. Em 1998, a empresa estabeleceu o 
plano “MC2000”, que apresentou a abordagem “Seleção 
e Enfoque” nos negócios, reforçando os campos estratégicos 
e enfatizando as políticas voltadas aos clientes. O novo 
plano foi um instrumento de apoio à base da companhia e 
pavimentou o caminho rumo a um futuro próspero.

Rumo ao novo milênio
Em 2001, a MC apresentou o “MC2003”, um novo e agressivo 
plano de crescimento, que envolveu a expansão das redes de 
valores da companhia e o reforço da sua rentabilidade, dando 
enfoque nas estratégias de criação de novos empreendimentos. 
Em 2004, foi anunciado o plano “INNOvATION 2007”, que 
procurou estabelecer a MC como uma empresa “Inovadora 
de Nova Indústria”, com o objetivo de abrir uma nova era 
e crescer de mãos dadas com a sociedade. Em 2007, a 
empresa estabeleceu os novos grupo de Negócios de 
Inovação e grupo de Financiamento Industrial, logística e 
Desenvolvimento. A seguir, em 2008, anunciou um novo plano 
de gerenciamento, o “INNOvATION 2009”. Em 2009, a 
empresa reorganizou sistematicamente o grupo de Negócios 
Inovadores e estabeleceu o Setor de Desenvolvimento 
Corporativo. Em abril de 2010, reorganizou e aprimorou 
este setor estabelecendo dois grupos, que são o grupo de 
Desenvolvimento de Negócios Ambientais globais e grupo de 
Serviços Comerciais. Em julho de 2010, a MC anunciou um novo 
plano de gerenciamento, a “Estratégia Corporativa a Médio 
Prazo de 2012”, que buscava o fortelecimento da nossa 
plataforama de administração baseada na diversificação de 
modelos de negócios. Nossa nova estratégia corporativa, a 
“Nova Direção Estratégica - Traçando um novo caminho rumo 
a um crescimento sustentável” foi lançado em maio de 2013. 

DécaDa De 1980
A MC teve que construir novos sistemas para gerar 
lucros. A companhia começou, então, a modernizar seus 
empreendimentos da forma mais racional e eficiente 
possível. Em 1986, a companhia estabeleceu firmemente 
uma nova política, transferindo seu foco do volume de 
vendas para lucros. Naquele mesmo ano, um novo plano 
de gerenciamento foi delineado. Em 1989, a MC entrou na 
lista das ações da bolsa de valores de londres.

HISTóRIA DA EMPRESA
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NOSSA vISÃO　Aspirando dobrar a escala dos nossos negócios até cerca de 2020

○ Recursos
 Dobrar a produção do 
patrimônio atribuível

×2 ×2

○ Não Recursos 
Dobrar receitas

gNl: 7 mt
Carvão  
metalúrgico: 20 mt
Cobre: 250 kt

○ Selecionar 
“Empreendimentos 
vencedores” através 
de reformulação 
proativa do portfolio

○	Fortalecer esses 
Empreendimentos 
vencedores

○	índice de Ativos de 
Recursos em Relação 
a Não Recursos de 
50:50

Número de Sub-segmentos 
de Negócios (BSS)

Nº de geração de BSS 
>20 bilhões de ienes 
de lucro líquido

Nº de geração de BSS 
de 10 a 20 bilhões de 
ienes de lucro líquido

47

5

1

35 a 40

≧10

 10 a 15

180 
bilhões de 

ienes

Fim do ano fiscal: 
Março/2013

Fim do ano fiscal: 
Março/2013

Fim do ano fiscal: 
Março/2013

Aproximadamente 
em 2020

Aproximadamente 
em 2020

Aproximadamente 
em 2020

A Nova Direção Estratégica reafirma o valor da MC como uma empresa capaz de “proporcionar um 
potencial ascendente e de estabilizar receitas através de ciclos de negócios gerenciando um portfolio 
diversificado de empreendimentos, indústrias, mercados e pontos geográficos”. Otimizando nosso portfolio, 
nós nos esforçaremos para concretizar a visão de crescimento e conquistar integralmente o nosso valor 
corporativo.

vISÃO DE CRESCIMENTO 2020

vISÃO DO PORTFOlIO

NEgóCIOS EM 
DOBRO

DIvERSIFICAÇÃO 
óTIMA E 

EMPREENDIMENTOS 
vENCEDORES

A atual estratégia administrativa da Mitsubishi Corporation, intitulada “Nova Direção Estratégica - Traçando um novo 
caminho rumo a um crescimento sustentável”, foi adotada no ano fiscal de 2013. Tendo em vista a evolução dos nossos 
modelos de negócios e do ambiente operacional, a Nova Direção Estratégica estabelece uma política de gestão básica em 
paralelo com as estratégias relacionadas aos negócios e ao mercado. Ela é projetada para concretizar nossas metas de 
crescimento a longo prazo, ou seja, visando atingir a meta até “cerca de 2020”.

NOvA DIREÇÃO ESTRATégICA
TRAÇANDO UM NOvO CAMINHO RUMO A UM CRESCIMENTO SUSTENTávEl

6



ESTRATégIA DE NEgóCIOS E ESTRATégIA DE MERCADO

DIREÇÃO ESTRATégICA

ESTRATégIA DE NEgóCIOS ESTRATégIA DE MERCADO

Negócios de 
Recursos

Manter 
fonte de 

abastecimento 
para a 
grande 

Demanda 
de Matérias 

primas

○ Criar um valor corporativo sustentável através de atividades de negócios - 
Esforçar-se para melhorar ainda mais o nosso valor social e ambiental através 
de iniciativas consolidadas e globais

○ Fortalecer os “empreendimentos existentes”, através da reformulação proativa 
do nosso portfólio de modo a chegar à frente na competição global

PRINCíPIOS

○ Manter a taxa média de investimento dos últimos três anos (2,0 a 2,5 trilhões 
de ienes) de forma a melhorar a base de receitas

○ Acelerar a revisao dos investimentos seletivamente e liberar capital para novos 
investimentos

POlíTICA DE 
INvESTIMENTO

○ Fornecer um dividendo estável através da introdução de uma política de dois 
estágios com porções básicas e variáveis

○ Estabelecer dividendos básicos de acordo com um nível básico de rendimentos de 
350 bilhões de ienes por ano

POlíTICA DE 
DIvIDENDOS

Negócios 
de Não 
Recursos

Promover 
bases 

múltiplas nos 
mercados 
da ásia

Uso Eficiente do Capital Implantações globais baseados na ásia

Investir no crescimento enquanto reformulamos proativamente nosso portfolio, com um forte enfoque nos mercados asiáticos.
Dedicar 100 bilhões de ienes (em um periodo total de três anos) para conquistar os “Mercados Fronteiriços” sob as iniciativas corporativas (R&D da Companhia).

Maximizar um valor corporativo sustentável com um portfolio selecionado e diversificado

○ Entregar projetos sob execução e 
desenvolver seletivamente ativos 
núcleos para a preparação de 
projetos

○ Concentrar na produtividade e 
custo, seja em termos de capital 
ou operacional, considerando a 
natureza cíclica da indústria de 
recursos e de energia

○  alimentos:  Construir uma rede de 
fonte de grãos através das Américas

○  Recursos minerais e Recursos de 
Petróleo e Gás: Desenvolver projetos 
e garantir fontes de suprimento na 
ásia, Oceania, Américas, Rússia e 
áfrica Ocidental; e criar um centro 
mercadológico mundial baseado na 
ásia

○  fertilizantes:  Desenvolver recursos 
de matéria-prima para fertilizantes 
que visem mercados por toda a ásia

○ Otimizar portfolio em linha com 
a nossa visão a longo prazo de 
criar múltiplos “empreendimentos 
existentes” de escala considerável 
e liberar capital para novas 
oportunidades de investimento

○ Desenvolver capital para 
oportunidades mais promissoras em 
indústrias/setores selecionados

○ Procurar oportunidades de 
investimento nos setores automotivo, 
alimentício, vendas a varejo, 
geração de energia, ciências da 
vida, downstream de gás de xisto 
e gerenciamento de bens

○ venda a varejo: Estabelecer uma cadeia 
de valores para os produtos essênciais do 
cotidiano nos mercados asiáticos através 
da formação de franquias de venda a 
varejo com parceiros promissores

○ Setor automotivo:  Fortalecer 
as operações na Tailândia e na 
Indonésia e replicar seus modelos de 
negócios nos países vizinhos asiáticos

○ Aumentar o foco na disciplina financeira, como, por exemplo, por financiamento 
de investimentos dentro do nosso próprio fluxo de caixa, supondo-se um nível 
básico de rendimentos de 350 bilhões de ienes por ano

○ Entregar um retorno a médio e a longo prazo sobre o patrimônio (ROE) de 12 a 15%
DISCIPlINA FINANCEIRA
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(DADOS ATUAlIzADOS EM 1º DE JUlHO DE 2015)

* As localizações dos escritórios e subsidiárias estão 
marcadas. (com exceção daquelas com escritórios para 
execução de projetos e escritórios anexos no Japão)

● Matriz: Tóquio
● Número de escritórios no Japão: 29
 (incluindo 18 escritórios anexos)
● Número de escritórios e 

subsidiárias no exterior: 192  
(incluindo 34 escritórios para 
execução de projetos)

ceos regionais da mc

Ásia e oceania

europa e África

【Japão】
Sapporo
Sendai
Nagoya
Niigata
Toyama
Shizuoka
Osaka
Takamatsu
Hiroshima
Fukuoka
Naha

【América do Norte】
Nova Iorque
São Francisco
Seattle
vale do Silício
los Angeles
Houston
Washington D.C.
Dallas
Pittsburgh
Boston
Tucson
vancouver
Toronto
victória
Cidade do México
querétaro

【América latina】
Cidade de guatemala
Cidade do Panamá
quito
lima

la Paz
Bogotá
Santiago
Caracas
Puerto Ordaz
Assunção
Buenos Aires
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Santos

【Europa e áfrica】
londres
Madri
Paris
Bruxelas
Amsterdã
Dusseldorf
Frankfurt
Berlim
Milão
Oslo

Praga
Estocolmo
varsóvia
Bucareste
Belgrado
Atenas
Sófia
Moscou
vladivostok
Yuzhno Sakhalinsk
kiev
Johanesburgo
Dacar
Casablanca
Abidjan
Argel
lagos
Túnis
Maputo
Nairóbi
Adis Abeba
Dar es Salaam

【Oriente Médio e 
ásia Central】
Istambul
Ancara
Baku
Ashgabat
Tashkent
Astana
Almaty
Dubai
Cairo
Telaviv
Ramallah
Amã
Riad
Jidá
Al khobar
Basra
Doha
Abu Dhabi
Mascate
kuwait
Teerã

【leste Asiático】
Ulan Bator
Pequim
Chengdu
guangzou
Shenzhen
Wuhan
Tianjin
Xiamen
Nanjing
qingdao
Xangai
Dalian
Shenyang
Hong kong
Taipé

【ásia e Oceania】
karachi
Islamabad
lahore
Nova Délhi

lOCAlIzAÇÃO DAS OPERAÇõES DA MC

Incluindo nossos escritórios no Japão, a MC conta com mais de 200 escritórios e subsidiárias, e 
desenvolve seus negócios em colaboração com mais de 600 companhias do grupo estabelecidas em 
cerca de 90 países ao redor do mundo.

leste asiático

oriente médio e 
Ásia central

Japão

glOBAl NETwORk
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matriz

Mumbai
Calcutá
Madras
Colombo
Daca
Yangun
Naypyidaw
Bangcoc
Hat Yai
kuala lumpur
Bintulu
Cingapura
Phnom Penh
vientiane
Hanói
Ho Chi Minh 
Jacarta
Surabaya
Bandar Seri Begawan
Manila
Nouméa
Melbourne
Sydney

Perth
Brisbane
Mount Waverley
Auckland
Seul
gwangyang
Pohang

Em tempos de incerteza econômica global, é essencial que nós estejamos a 
par das informações mais recentes e precisas, conduzir o gerenciamento de 
risco necessário e tomar rapidamente medidas adequadas para captar as 
oportunidades de crescimento.

A base dessas iniciativas encontra-se na rede global da MC que conta 
com mais de 200 escritórios e subsidiárias e mais de 600 empresas do grupo 
estabelecidos em cerca de 90 países ao redor do mundo.

Os líderes dos escritórios e subsidiárias da MC representam o grupo MC nos 
países e regiões designados pelo Presidente e CEO. O papel desses líderes é 
fornecer inteligência e suporte na linha de frente das atividades do grupo MC.

Nossa estrutura operacional global é composta pelo Japão e seis regiões chave 
no exterior: América do Norte, América latina, Europa e áfrica, Oriente Médio 
e ásia Central, leste Asiático e ásia e Oceania. Cada região conta com um CEO 
Regional que supervisiona as subsidiárias e filiais da área, busca soluções aos 
problemas deparados comumente na região, identifica novas oportunidades de 
negócios e otimiza as operações em uma base consolidada.

Através de cuidadosa distribuição das habilidades e recursos, os CEOs 
Regionais, juntamente com os chefes dos escritórios e subsidiárias da MC e 
empresas do grupo, atendem às circunstâncias e às necessidades originais de 
cada região do mundo. Eles continuam a trabalhar juntos para criar um “valor 
empresarial sustentável” para o grupo MC.

américa do norte

américa latina
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Escritório do CEO do 
grupo de Serviços 
Comerciais

Divisão de Serviços 
da TI

Depto. de 
Planejamento da TI

Depto. de Auditoria 
Interna

Depto. de Estratégia 
e Planejamento 
Corporativo

Escritório dos 
Auditores 
Corporativos

Depto. de Comunicações
Depto. de Administração 

Corporativa
Depto. de RSC e 

Assuntos Ambientais
Depto. Jurídico
Depto. de Recursos 

Humanos globais
Depto. de Estratégia  

e Desenvolvimento de 
Negócios globais

Depto. de Relações 
globais

Depto. de Cooperação 
Econômica 
Internacional 

Depto. de gestão de 
logística

Depto. de Contabilidade 
Depto. de gestão de 

Risco
Depto. de Finanças
Depto. de Finança 

Estruturada, 
Consultoria de M&A

Depto. de Relações com 
os Investidores

Setor Corporativo

Comitê de 
governança e 
Remuneração

Presidente e 
Diretor Executivo 
(CEO)

Auditores 
Corporativos

Assembléia geral de 
Acionistas

Comitê 
Executivo

Conselho de Auditores 
Corporativos

Conselho de 
Administração Comitê de 

Consultoria 
Internacional

Comitê de Estratégia de 
Negócios

Comitê de Estratégia de 
Mercado

Comitê de Compliance
Comitê de RSC e 

Assuntos Ambientais
Comitê de 

Desenvolvimento de 
Recursos Humanos

Comitê de Divulgação

Estratégia de Mercado
Diretor Chefe de 

Compliance
SEvP, RSC e Assuntos 

Ambientais
Diretor Chefe de 

Informação

*Estrutura Organizacional do escritório matriz 

Escritório do CEO do grupo de Negócios  
Relacionados ao Meio Ambiente global e  
Infraestrutura

Depto. de Administração do grupo de Negócios  
Relacionados ao Meio Ambiente global e  
Infraestrutura

Divisão de Negócios Relacionados ao  
Meio Ambiente

Divisão de Novas Energias e geração de Energia
Divisão de Negócios de Infraestrutura

Escritório do CEO do grupo de  
Financiamento Industrial, logística e  
Desenvolvimento

Depto. de Administração do grupo de  
Financiamento Industrial, logística e  
Desenvolvimento

Divisão de Negócios de gerenciamento de Bens
Divisão de Financiamento Industrial 
Divisão de Desenvolvimento de Bens  

Imobiliários e Construção
Divisão de logística

Escritório do CEO do grupo de Energia
Depto. de Administração do grupo de  

Negócios Relacionados à Energia
Divisão de Negócios de E&P 
Divisão de gás Natural 
Divisão de Negócios de Petrolíferos
Divisão de Negócios de Carbono e glP

Escritório do CEO do grupo de Metais
Depto. de Administração do grupo de  

Metais
Divisão de Aço
Divisão de Comercialização de Recursos Minerais
Divisão de Investimento em Recursos Minerais

Escritório do CEO do grupo de Máquinas
Depto. de Administração do grupo de  

Máquinas
Divisão de Maquinarias Industriais
Divisão de Navios e Aeronaves
Divisão de Negócios de veículos Automotivos
Divisão de Negócios da Isuzu

Escritório do CEO do grupo químico
Depto. de Administração do grupo químico
Depto. Phoenix
Depto. de Projeto Petroquímico da  

Arábia Saudita
Divisão de Produtos químicos (Commodities) A
Divisão de Produtos químicos (Commodities) B
Divisão de Produtos químicos Funcionais
Divisão de Biociências

Escritório do CEO do grupo de living 
Essentials

Depto. de Administração do grupo de 
living Essentials

Divisão de Negócios Relacionados ao 
Consumidor global

Divisão de venda a varejo 
Divisão de Produtos de living Essentials
Divisão de Recursos de living Essentials

(DADOS ATUAlIzADOS EM 1º DE ABRIl DE 2015)
ESTRUTURA ORgANIzACIONAl

Grupo de Serviços 
Comerciais

Grupo de Negócios 
Relacionados ao  
Meio Ambiente Global e 
Infraestrutura

Grupo de 
Financiamento 
Industrial, Logística  
e Desenvolvimento

Grupo de Energia

Grupo de Metais

Grupo de Máquinas

Grupo Químico

Grupo de Living 
Essentials
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eSTRuTuRa oRGaniZacional: 1 Divisão de Desenvolvimento (2 Departamentos)/1 Departamento
Escritório do CEO do grupo de Serviços Comerciais
■ Divisão de Serviços da Ti　Departamento de Planejamento de Serviços da TI, Departamento de Desenvolvimento de Serviços da TI
Departamento de Planejamento da Ti

gRUPO DE SERvIÇOS COMERCIAIS
O grupo de Serviços Comerciais desempenha o papel de 
fornecer funções de TI necessárias para os negócios do grupo 
MC, assim como o de fazer investimentos e lidar com outras 
questões para essa finalidade.

A TI se tornou uma ferramenta essencial para todos os tipos 
de empreendimentos por conta das mudanças ambientais, 
tais como os avanços ocorridos na sociedade digital e a 
diversificação dos negócios, e a sua necessidade tem se 

elevado a nível global. O grupo de Serviços Comerciais 
vai desenvolver e fornecer serviços da TI que primam pela 
alta capacidade de resposta e competição mediante a 
cooperação com parceiros de negócios do Japão e do 
exterior. Igualmente, dando suporte à promoção do uso da 
TI nas atividades, o grupo vai contribuir para continuamente 
elevar o valor corporativo e expandir os negócios do grupo 
MC e seus clientes.

visando ajudar a resolver os problemas deparados pelas empresas clientes, melhorar os processos 
dos negócios e elevar o valor corporativo das mesmas, a Divisão de Serviços da TI fornece serviços 
integrados da TI em uma ampla gama de variedades que vão desde a consultoria até o desenvolvimento 
e operação do sistema e outsourcing. Esses serviços são fornecidos através de investimentos empresariais, 
tais como a Tata Consultancy Services Japan, ltd. (um companhia conjunta da Tata Consultancy Services e 
a MC) e a SIgMAXYz Inc., assim como com a colaboração de parceiros de negócios. A divisão também 
trabalha para expandir e fortalecer novos negócios relacionados à TI dando apoio à introdução e à 
implementação de avançadas tecnologias da informação e à utilização das mesmas.

◦ Promoção de negócios de Integração de Sistemas e de outsourcing da TI
◦ Promoção de negócios de consultoria e de outsourcing de processos comerciais (BPO)
◦ Apoio aos negócios através de tecnologias avançadas e experiências de aplicação anteriores
◦ Apoio para o mercado asiático e comércio varejista
◦ Promoção da colaboração e parceria com a Tata Consultancy Services limited (TCS)

Departamento de Planejamento da TI
O Departamento de Planejamento da TI é responsável pelas medidas da TI da MC em geral, tais como sistemas e infraestrutura da TI, cobrindo 
estratégias e planejamento, assim como investimentos e gestão de custos. As necessidades empresariais do grupo MC estão se expandindo de forma 
diversificada e mais globalizada, e a tecnologia da TI avança incessantemente. Sempre respondendo rapidamente a essas mudanças, o Departamento 
de Planejamento da TI não somente implementa medidas da TI em toda a companhia em uma base consolidada, como também propõe e promove 
controle interno da TI e medidas de segurança em relação às informações.

NEgóCIOS DO gRUPO DE SERvIÇOS COMERCIAIS

Divisão de  
Serviços da TI

Tata consultancy Services Japan

Associando o alto domínio da Mitsubishi 
Corporation nas relações com os 
consumidores e os sucessos da Tata 
Consultancy Services (TCS) da índia 
no campo internacional, a TCS Japan 
fornece serviços abrangentes da TI 
dando um forte suporte à inovação e à 
globalização das empresas clientes.

o mais avançado centro de Dados de mitaka

O Centro de Dados de Mitaka, localizado na 
cidade de Mitaka, em Tóquio, conta com a mais 
avançada estrutura antissísmica, com isolamento 
da base, e o primeiro sistema externo total 
de resfriamento por ar em uma zona urbana. 
Com base nos serviços de alta qualidade 
fornecidos por muitos anos pelo centro de 
dados, a MC continua a prover valiosos serviços 
de outsourcing da TI com esmerada atenção 
no que diz respeito ao controle de desastres, 
consideração com o meio ambiente e segurança.

estabelecimento de Serviços de computação 
em nuvem para a indústria de construção

A MC estabeleceu uma nova companhia, 
a MC Data Plus Inc., e transferiu à sua 
nova subsidiária os serviços de aplicação 
baseados em nuvem para a indústria de 
construção. A nova empresa vai expandir 
e fortalecer os serviços de computação 
em nuvem, assim como desenvolver os 
serviços de aplicação de Big Data.

Serviços de Aplicação de Big Data

MC Data Plus
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Divisão de  
Negócios 

Relacionados  
ao Meio  
Ambiente

Divisão de  
Negócios de 
Infraestrutura

Divisão de  
Novas Energias  
e geração de 

Energia

O grupo de Desenvolvimento de Negócios Relacionados ao 
Meio Ambiente global e Infraestrutura, que foi estabelecido 
como um grupo diretamente subordinado ao presidente, foi 
reorganizado como um grupo de empreendimentos no dia 
1º de julho de 2013. Desta forma, transformou-se no grupo 
de Negócios Relacionados ao Meio Ambiente global e 
Infraestrutura composto por três divisões: Divisão de Negócios 
Relacionados ao Meio Ambiente, Divisão de Novas Energias e 
geração de Energia, e Divisão de Negócios de Infraestrutura.

Este grupo lida principalmente com operações comerciais e 
negócios relacionados à geração de energia, água, transporte e 
outras infraestruturas necessárias que têm conexão direta com a 
qualidade da nossa vida. Atuamos em inúmeras áreas que ajudam 
a combater o aquecimento global e a garantir abastecimentos 
sustentáveis de energia, tais como negócios de energia renovável 

e de energia de próxima geração. Também estamos envolvidos 
na fabricação de baterias de íon-lítio, um componente essencial 
para os atuais veículos elétricos ecologicamente corretos e para o 
armazenamento de energia elétrica.

Nossos objetivos são promover o crescimento de elementos 
chave que possibilitem rendas estáveis e a longo prazo e elevar 
o valor corporativo, trabalhando, ao mesmo tempo, em prol da 
concretização de uma sociedade sustentável, com total consideração 
ao ambiente natural. Nossa abordagem é a longo prazo e 
continuamos comprometidos em desenvolver mecanismos, tecnologias 
e sistemas nos empreendimentos e transações relacionadas, assim 
como em desenvolver domínios de negócios em campos que contam 
com alto nível de interesse público e potencial de crescimento que 
permitam que mais pessoas vivam com menos recursos.

gRUPO DE NEgóCIOS RElACIONADOS AO 
MEIO AMBIENTE glOBAl E INFRAESTRUTURA

NEgóCIOS DO gRUPO DE NEgóCIOS RElACIONADOS AO MEIO AMBIENTE 
glOBAl E INFRAESTRUTURA

A MC possui 20% dos investimentos da Star Energy geothermal 
Pte ltd. que é proprietária de uma das maiores usinas de 
energias geotérmica do mundo, a wayang windu geothermal 
Power Plant com capacidade de 230 Mw, na Indonésia.

A MC-JAlUX Airport Services Co., ltd., com uma parcela 
de 45,5% pertencente à MC, detém, desde abril 
de 2015, uma concessão de 30 anos para operar o 
Aeroporto Internacional de Mandalay, em Mianmar.

Envolvidos no desenvolvimento, fabricação e venda de 
baterias de íon-lítio, o componente chave dos veículos 
elétricos ecologicamente corretos.

◦	Baterias de Íon-lítio

◦		Desenvolvimento e gestão de Novos 
Empreendimentos Ambientais

◦	geração de Energia no Japão e no Exterior

◦		geração de Energia On-site (Dentro do local 
de utilização) 

◦	Transmissão de Energia no Exterior

◦		Exportação de Equipamentos para geração 
e Transmissão de Energia

◦	Empreendimentos Relacionados à águas

◦		Operações de Ferrovias, Portos e 
Aeroportos

◦		Equipamentos de Petróleo, gás e 
Petroquímicos, e Fretamento de navios para 
a FPSO (Unidade Flutuante de Produção, 
Armazenamento e Transferência)

◦	Equipamentos de Usina de Aço, Metais 
Não Ferrosos e Cimento
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eSTRuTuRa oRGaniZacional: 3 Divisões de Desenvolvimento (12 Departamentos)
Escritório do CEO do grupo de Negócios Relacionados ao Meio Ambiente global e Infraestrutura, Departamento de Administração do grupo de 
Negócios Relacionados ao Meio Ambiente global e Infraestrutura
■ Divisão de negócios Relacionados ao meio ambiente　Departamento de Negócios de Energia do Meio Ambiente e Departamento de 
Empreendimentos e P&D Relacionados ao Meio Ambiente　 
■ Divisão de novas energias e Geração de energia　Departamento de Negócios de geração de Energia da EMEA, Departamento de 
Negócios de Energia nas Américas, Departamento de Negócios de Energia na ásia e Oceania, Departamento de Sistemas de Energia A, 
Departamento de Sistemas de Energia B, Departamento Internacional de Sistemas de Energia　 
■ Divisão de negócios de infraestrutura　Departamento de Negócios de água, Departamento de Negócios de Infraestrutura de Transporte, 
Departamento de Negócios de Engenharia, Departamento de Projetos de Usinas

O porto de valência, onde a MC investiu 
em um terminal de contêineres, é um dos 
maiores portos de contêineres no Mar 
Mediterrâneo e um dos mais importantes 
centros de transbordo do mundo.
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Atualmente, a MC está desenvolvendo 
empreendimentos de serviços privados 
de aviação em escala global, incluindo a 
MC Aviation Partners, uma subsidiária de 
arrendamento de aeronaves, inteiramente de 
sua propriedade.

gRUPO DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAl, 
lOgíSTICA E DESENvOlvIMENTO

O grupo de Financiamento Industrial, logística e Desenvolvimento dá 
enfoque ao desenvolvimento de negócios de financiamento industrial, 
visando bens imóveis nos quais o grupo pode aproveitar sua experiência 
e sua rede desenvolvidos como uma empresa integrada globalmente. 
Através da utilização de várias funções, tais como as de desenvolvimento 
de projeto e gestão de bens, o grupo está provendo capital às indústrias e 
proporcionando oportunidades de investimento aos investidores.

Especificamente, o grupo está fornecendo serviços financeiros 
abrangentes em certos campos que são originais da empresa, evoluídos 
daqueles fornecidos pelas instituições financeiras. Estes serviços incluem 
gestão de bens, financiamento relacionado a infraestrutura, financiamento 
de capital privado e arrendamento. Além disso, o grupo está promovendo 
soluções em construção e desenvolvimento imobiliário, concentrando-
se principalmente em instalações comerciais e desenvolvimento urbano, 
desenvolvimento de condomínios e logística.
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NEgóCIOS DO gRUPO DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAl, lOgíSTICA E DESENvOlvIMENTO

Divisão de 
Financiamento 

Industrial

◦ 	Negócios de financiamentos de infra-
estrutura

◦ 	Negócios gerais de arrendamento no 
Japão e no exterior, incluindo auto 
locação

◦ 	Negóc ios  aeronáut i cos  inc lu indo 
arrendamento de aeronaves e de 
motores para aviões

Divisão de  
logística

◦ 	Transporte intermodal internacional

◦ 	Posse e operação de navios graneleiros

◦ 	Negócios de soluções para o setor de 
logística

◦ 	Consultoria relacionada à logística

Divisão de 
Desenvolvimento  

de Bens  
Imobiliários e 
Construção

◦ 	Desenvolvimento imobiliário comercial

◦ 	Desenvolvimento imobiliário urbano de 
grande escala

◦ 	gestão de Construções

Divisão de  
Negócios de 

gerenciamento  
de Bens

◦	gestão de patrimônio para fundos 
de investimento imobiliário e negócios 
financeiros afins

◦	Negócios de gestão de investimento de 
participação privada

◦ 	Negócios de gestão de bens para outros 
bens imobiliários

Departamento de Operações da keihin da Mitsubishi 
Corporation lT, Inc., em Yokohama, Japão.

Este alojamento para estudantes nos Estados Unidos foi 
desenvolvido pela Diamond Realty Investments, Inc.

A MC Aviation Partners está desenvolvendo negócios 
abrangentes de arrendamento de aviões, e conta com 
escritórios em los Angeles, Tóquio e Dublin. (imagem 
ilustrativa)

gYRE, um complexo de venda a varejo de alta 
qualidade pertencente à Japan Retail Fund Investment 
Corporation, administrada por uma companhia 
subsidiária da MC.

eSTRuTuRa oRGaniZacional: 4 Divisões (12 Departamentos)
Escritório do CEO do grupo de Financiamento Industrial, logística e Desenvolvimento, Departamento de Administração do grupo de 
Financiamento Industrial, logística e Desenvolvimento
■ Divisão de negócios de Gerenciamento de Bens　Departamento de gestão de Bens Imobiliários, Departamento de Desenvolvimento 
de gestão de Bens, Departamento de Operações Bancárias Comerciais　■ Divisão de financiamento industrial　Departamento de 
Financiamento de Infraestrutura, Departamento de Arrendamento e Financiamento, Departamento de Negócios de Aviação　■ Divisão 
de Desenvolvimento de Bens imobiliários e construção　Departamento de Desenvolvimento Imobiliário Comercial, Departamento de 
Desenvolvimento Imobiliário da China, Departamento de Desenvolvimento Urbano　■ Divisão de logística　Departamento de logística, 
Departamento de Transporte de granéis, Departamento de Desenvolvimento de logística
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CADEIA DE vAlOR DE gáS NATURAl lIqUEFEITO

Brunei
Malásia
Austrália

Rússia
Indonésia
Omã, etc.

PRINCIPAIS PROJETOS NO EXTERIOR DO gRUPO DE ENERgIA

País Anfitrião Upstream Central de liquefação logística Comercialização

Exploração, 
Desenvolvi-
mento e 
Produção

Produção de gás 
natural liquefeito

Transporte em 
navios tanque

Mercado japonês 
e internacional

Petróleo e Produtos Derivados Armazenados na 
Onahama Petroleum Co., em Fukushima, Japão.

Interior de uma usina de cozimento de anodo da MC 
zhenjiang Anode Solutions Co., ltd., uma fábrica estabelecida 
em conjunto situada na província de Jiangsu, na China. 

local de desenvolvimento e produção de gás natural no 
bloco de exploração kangean, no alto-mar do leste de 
Java, Indonésia.

gRUPO DE ENERgIA
O grupo de Negócios de Energia contribui para o 
desenvolvimento industrial, assim como à melhora do padrão 
de vida das pessoas. O grupo lida com energia tanto em seu 
estado líquido como sólido e gasoso, que fornece iluminação, 
aquecimento e energia aos consumidores. Nosso vasto 
portfolio de energia inclui gás natural liquefeito (gNl), óleo 
cru, produtos petrolíferos, gás liquefeito de petróleo (glP), 
coque de petróleo, coque de carvão e produtos de carbono.

Seu modelo de negócios busca cobrir áreas em uma ampla 

gama que abrange desde o upstream ao downstream da cadeia 
de valores energéticos. Exploramos, desenvolvemos e produzimos 
óleo e gás, e investimos em projetos de gás natural liquefeito. 
Realizamos importação e comércio trilateralmente, e participamos 
no comércio doméstico e em empreendimentos varejistas. Nosso 
grupo toma medidas para utilizar a energia mais eficientemente, 
protegendo, ao mesmo tempo, o ambiente natural. Para isso, 
estamos trabalhando proativamente em negócios de novas 
energias, tais como de gás para líquidos (gPl) e biocombustíveis.

Reino Unido - Mar do Norte
Desenvolvimento/Produção

(Petróleo)

Iraque SgU

Iraque
Produção
(Petróleo)

Costa do Marfim
Exploração
(óleo cru/gás natural) Omã gNl

gabão
Exploração/Desenvolvimento/Produção
(Petróleo)

Angola
Desenvolvimento/Produção

(Petróleo)

Sacalina II gNl

Browse gNl

wheatstone gNl

North west Shelf gNl

kimberley
Exploração

(Petróleo/gás Natural)

Mianmar
Produção
(Petróleo/gás Natural)

Malásia gNl

Brunei gNl

Donggi-Senoro gNl

Investimento na MEDCO

kangean
Desenvolvimento/Produção

(Petróleo/gás Natural)

Papua Nova guiné
Exploração/Desenvolvimento

(gás Natural)

Canadá
Projeto de Desenvolvimento 

de Shale gas

Camarões gNl

EUA - golfo do México
Desenvolvimento/Produção
(Petróleo)

venezuela
Desenvolvimento 
de óleo pesado 
do Orinoco
(Petróleo)

Tangguh gNl

qalhat lNg

lNg Canada
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eSTRuTuRa oRGaniZacional: 4 Divisões (22 Departamentos)
Escritório do CEO do grupo de Energia, Departamento de Administração do grupo de Negócios Relacionados à Energia
■ Divisão de negócios de e&P　Departamento de Negócios de E&P na ásia, Departamento de Negócios de E&P na Europa e áfrica, 
Departamento de Negócios de E&P nas Américas e Oceania　■ Divisão de Gás natural　Departamento de Negócios de gás Natural em 
Brunei, Departamento de Negócios de gás Natural na Malásia, Departamento de Negócios de gás Natural na Austrália, Departamento de 
Negócios de gás Natural na Indonésia, Departamento de Negócios de gás Natural no Oriente Médio, Departamento de Negócios de gás 
Natural na Rússia, Departamento de Negócios de gás Natural nas Américas, Departamento de Negócios de gás de Xisto, Departamento 
de Operação e Comércio de gNl　■ Divisão de negócios de Petrolíferos　Departamento de óleo Cru, Departamento de Produtos 
Petrolíferos, Departamento de Marketing de Petróleo Industrial, Departamento de Combustível para Usinas Elétricas, Departamento de 
Alimentação de Petróleo　■ Divisão de negócios de carbono e GlP　Departamento de Materiais de Carbono, Departamento de Coque 
de Petróleo, Departamento de Materiais de Carbono Relacionados ao Alumínio, Departamento de Negócios de Carbono Especial e grafite, 
Departamento de Negócios de glP

Projeto da Cameron lNg (Ilustração)
Tendo como fundo o cenário da revolução do gás 
de xisto na América do Norte, a MC está buscando 
valer-se das abundantes reservas da região para 
tornar realidade as exportações de gNl dos Estados 
Unidos. A porção da MC do gNl produzido na 
instalação liquefação da Cameron lNg (4 milhões de 
toneladas por ano) será vendida aos consumidores, 
principalmente no Japão, a preços conectados aos 
valores de gás natural dos Estados Unidos. O projeto 
deverá iniciar a produção comercial em 2018.
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gRUPO DE METAIS
O grupo de Metais lida com uma vasta gama de commodities no campo 
de matérias primas ferrosas, produtos siderúrgicos e metais não ferrosos. 
Abastecendo os mercados globais de forma estável e sustentável com 
fornecimento de matérias primas e produtos de alta qualidade, estamos 
contribuindo para criar sociedades ainda mais prósperas ao redor do 
mundo.

No que se refere aos nossos investimentos, estamos ativamente envolvidos 
em matérias primas de metais, incluindo o carvão de coque, carvão 
térmico, minério de ferro, cobre, níquel e cromo. À medida que a economia 
mundial cresce, deverá haver uma grande demanda futura, especialmente 
de carvão de coque. 

Com relação à parte comercial, estamos fortalecendo nossa estrutura 
de abastecimento, incluindo matérias primas e produtos intermediários 
com base nos serviços e funções de alta qualidade. A nossa subsidiária 
Metal One comercializa nossos produtos de aço, enquanto a Mitsubishi 
Corporation RtM International e a Mitsubishi Corporation RtM Japan lidam 
com o comércio de matérias primas ferrosas e metais não ferrosos. Estas 
duas últimas empresas foram estabelecidas em abril de 2013.

Analisando cuidadosamente as necessidades dos consumidores de 
cada setor industrial, visamos desenvolver ainda mais os negócios das 
empresas do grupo atendendo mais eficientemente aos mercados globais. 
Com isso, esperamos maximizar os nossos lucros e o valor dos nossos 
empreendimentos.

eSTRuTuRa oRGaniZacional: 3 Divisões (7 Departamentos e 3 escritórios)
Escritório do CEO do grupo de Metais, Departamento de Administração do grupo de Metais
■ Divisão de aço　Departamento da Metal One, Departamento de Componentes
■ Divisão de comercialização de Recursos minerais　Escritório da  RtM, Escritório dos Negócios da Triland 
■ Divisão de investimento em Recursos minerais　Departamento de Minério de Ferro, Departamento de MDP, Departamento de Metais 
Básicos, Departamento de Alumínio, Departamento da Hernic, Escritório de Desenvolvimento de Metais Raros

A BMA da Austrália produz cerca 
de 60 milhões de toneladas de 
carvão de coque por ano, e é 
a maior empresa produtora de 
car vão de coque do mundo, 
lidando com aproximadamente 
25% do volume transportado por 
mar no mundo.
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CADEIA DE vAlOR DO gRUPO DE METAIS

DESENvOlvIMENTOS NO CAMPO DOS RECURSOS METálICOS

A Metal One Corporation conta com uma 
rede de vendas de mais de 140 escritóri-
os no Japão e nos países ao redor do 
mundo, fornecendo serviços abrangentes 
que incluem armazenamento, processa-
mento de aço e gestão de entrega.

A Mitsubishi Corporation RtM International 
Pte. ltd., uma companhia subsidiária 
que lida com o comércio de recursos 
metalúrgicos,  foi  estabelecida em 
Cingapura, em abril de 2013.

Esforços estão sendo feitos para expandir 
a produção da BMA (empreendimento 
conjunto de mineração de carvão entre a 
Mitsubishi Development Pty ltd e a BHP 
Billiton ltd) na Austrália. A BMA goza de 
alta reputação graças à alta eficiência na 
sua produção.

No Chile, a mina la Escondida produz mais 
de um milhão de toneladas de cobre por 
ano; com reservas para mais de 50 anos 
de operação, é a maior mina de cobre do 
mundo.

Mozal
(Moçambique)

Hernic Ferrochrome
(áfrica do Sul)

AREvA Mongol
(Mongólia)

Furuya Metal
(Japão)

PACIFIC METAlS CO., lTD.
(Japão)

gresik
(Indonésia)

Crosslands Resources
(Austrália)

Oakajee Port & Rail
(Austrália)

Clermont
(Austrália)

AREvA Resources Australia
(Austrália)

Weda Bay
(Indonésia)

BMA
(Austrália)kintyre

(Austrália)
Boyne
(Austrália)

Ulan
(Austrália)

warkworth/Coal & Allied
(Austrália)

Carvão 
Minério de ferro
Níquel, Cromo

Cobre
Alumínio
Urânio

MgP (Metais do grupo Platina)
Projeto existente
Projeto em exploração/sob desenvolvimento

JCU
(Japan Canada Uranium)

(Canadá)

west McArthur
(Canadá)

Marathon
(Canadá) IOC

(Canadá)

Antamina
(Peru)

Escondida
(Chile)

Albras
(Brasil)

los Pelambres
(Chile)

Anglo American Sur S.A.
(los Bronces, etc.)

(Chile)

quellaveco
(Peru)

CMP (Chile)

CAP (Chile)

m
atérias-prim

as ferrosas e 
Produtos de aço

matérias-primas

Carvão de Coque   Carvão Térmico   
Minério de Ferro

BMA (Carvão de Coque)
IOC (Minério de Ferro)
CMP (Minério de Ferro)
warkworth (Carvão Térmico)
Clermont (Carvão Térmico) etc.

Cobre   Alumínio   PgM
Níquel, Cromo etc.
Anglo American Sur (Cobre)
Escondida (Cobre)
los Pelambres (Cobre)
Antamina (Cobre)   Mozal (Alumínio)
Boyne (Alumínio)   Marathon (PgM)
Hernic (Cromo) etc.

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan
Triland Metals

comercialização

Mitsubishi Corporation RtM International
Mitsubishi Corporation RtM Japan

Sucata de Aço
Metal One 

Mitsui Bussan Resources & 
Structural Steel Corporation

Barras/lingotes
Produtos Não Ferrosos
Produtos de Aço Inoxidável etc.

Fabricantes de Arames de Cobre
  e Fios de liga de Cobre
  e Outros Produtos
Empresa laminadora e Fundição
Processadores de Metais Preciosos
Fundição etc.

Processamento de Produção, 
Distribuição e marketing

metal one
Isuzu Corporation   Tamatsukuri 
Corporation
CANTAk  MC TUBUlAR PRODUCTS
SUS-TECH CORPORATION
Coilplus  MSAT  ISTw  IwwI  etc.

fabricantes de componentes de automóveis
DMET, Hirotec Australia

mitsubishi corporation Rtm international
mitsubishi corporation Rtm Japan

TATA TOYO RADIATOR
T.RAD Czech s.r.o
qingdao Toyo Heat Exchanger
Toyo Radiator zhongshan etc.

Comercialização (Processamento, Distribuição, Marketing, etc.)Investimentos em Recursos

clientes  finais

Construtor de Navios
Empresa de Petróleo e gás
Empresa de Energia
Empresa de Construção
Empresa Automobilística
Fabricante de Maquinarias
Fabricante de 
Aparelhos  Domésticos
Fabricante de latas
Fabricante de Cabos
Fabricante de Bebidas
Joalheria

Produção

lâminas e Chapas de Aço
Aço Especial e Arame

etc.

Siderúrgica
Forno de Arco Elétrico

m
atérias-prim

as e  Produtos 
não ferrosos
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NEgóCIOS DO gRUPO DE MáqUINAS

Divisão de  
Navios e  

Aeronaves

◦	Operações com navios, navios especiais 
relacionados à exploração de óleo e gás 
em alto-mar, FPSOs/FSOs, equipamentos 
marítimos, etc., financiamento, posse e gestão 
de navios

◦	vendas de equipamentos relacionados a 
defesa

◦ 	Processamento de dados e vendas de 
imagens por satélite

Divisão de  
Negócios de  

veículos 
Automotivos

◦ 	Produção no exterior e negócios de vendas

◦ 	Financiamento de automóveis no exterior, 
assistência pós-venda e outros negócios 
relacionados

◦ 	Exportação de automóveis 
(veículos montados, peças de montagem e de 
reposição) 

Divisão de 
Maquinarias 
Industriais

◦ 	vendas e negócios de manutenção de 
elevadores e escadas rolantes

◦ 	vendas de máquinas industriais, maquinarias 
agrícolas, equipamentos de construção e 
equipamentos de mineração

◦	locação de maquinarias

Divisão de  
Negócios da Isuzu

◦ 	Produção no exterior e negócios de vendas

◦	Financiamento de automóveis no exterior, 
assistência pós-venda e outros negócios 
relacionados

◦ 	Exportação de automóveis  
(veículos montados, peças de montagem e de 
reposição)

A MC realiza serviços de arrendamento e vendas principalmente 
de maquinarias de construção e para fins industriais através da 
fornecedora de serviços de locação Nikken Corporation.

Contribuindo para a concretização de uma sociedade com um 
meio ambiente sustentável através da promoção de veículos 
elétricos ecologicamente corretos, tais como Outlander PHEv.

A picape ISUzU D-MAX, um dos produtos principais dos nossos 
negócios automotivos na Tailândia.

Com a MC também participando do 
capital, foi iniciada a operação de um 
navio cargueiro de gNl, do modelo 
“Sayaendo”, a frota mais avançada, 
em 2014. (Fotografia fornecida pela 
Mitsubishi Heavy Industries, ltd.) (acima)
Satélite de Captação de Imagens em 
Alta Resolução, geoEye-1 (à direita) ©DigitalGlobe, Inc.

gRUPO DE MáqUINAS
O grupo de Máquinas lida com uma vasta gama de 
maquinarias em quatro campos chaves: máquinas industriais, 
navios, defesa e aeroespacial e veículos motorizados. Nesses 
campos, trata de máquinas industriais, máquinas agrícolas, 
equipamentos de construção e de mineração, elevadores 
e escadas rolantes, navios, equipamentos relacionados ao 
campo aeroespacial, automóveis e outros negócios. 

Aproveitando a experiência e a imensa rede global que a 
empresa tem nessas áreas e conectando-se com vários setores, 

clientes, fabricantes e parceiros, a empresa atende às mudanças 
que ocorrem no ambiente de negócios e desenvolve operações 
em todo o mundo.

A MC continua a fortalecer as operações já existentes, 
estendendo ainda mais as cadeias de valores que se 
expandem desde as vendas a financiamento, distribuição e 
investimentos empresariais amplos. Mas, ao mesmo tempo, 
está sempre visando criar novos tipos de negócios que irão 
evoluir em futuros pilares de rendas para a empresa.

20



Negócios Relacionados a Navios
O grupo de Máquinas está 
expandindo a longa cadeia 
de valores que cobre desde a 
posse e a operação de navios 
e  embar ca çõe s  e spe c i a i s 
relacionadas a exploração 
de óleo e gás em alto-mar, 
ass im como  at iv idades de 
financiamento, comercialização 
e outros negócios. Nosso grupo 
está trabalhando arduamente 
para globalizar as operações 
relacionadas a embarcações.

eSTRuTuRa oRGaniZacional: 4 Divisões (13 Departamentos e 1 escritório)
Escritório do CEO do grupo de Máquinas, Departamento de Administração do grupo de Máquinas, Escritório de Desenvolvimento dos 
Negócios do grupo de Máquinas
■ Divisão de negócios de maquinarias industriais　Departamento de Operação e Marketing de Elevadores e Escadas Rolantes, Departamento de 
Negócios de Equipamentos Industriais, Departamento de Equipamentos de  Construção e Serviços de locação　■ Divisão de navios e aeronaves　
Departamento de Embarcação Comercial, Departamento de Procedimentos no Exterior e Transporte de gás, Departamento de Defesa e Aeroespacial 
■ Divisão de negócios de veículos automotivos　Departamento de veículos Automotores do Sudoeste Asiático e da Associação das Nações do 
Sudeste Asiático, Departamento de veículos Automotores do Norte da ásia, Departamento de veículos Automotores da Europa, Oriente Médio e áfrica, 
Departamento de veículos Automotores das Américas e da Austrália　■ Divisão de negócios da isuzu　Departamento de Negócios da Região da 
ASEAN da Isuzu, Departamento de Negócios da Europa, Oriente Médio, Américas e Oceania da Isuzu, Departamento de Negócios na ásia da Isuzu
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gRUPO qUíMICO
O grupo químico atua em três segmentos: Commodities químicos, tais 
como produtos petroquímicos, sal industrial e fertilizantes; Produtos 
químicos Funcionais, que incluem plásticos e produtos funcionais, tais como 
uretano, borracha sintética e matéria prima de revestimento; e Biociências, 
que cobre os negócios de química alimentícia, farmacêutica e agroquímica.

Os principais mercados são as inúmeras indústrias, como de 
petroquímica, produtos químicos industriais, energia, automóveis, construção, 
tintas e adesivos, produtos elétricos e eletrônicos, semicondutores, 
equipamentos de comunicação, têxteis, vestuários, fertilizantes e produtos 
químicos agrícolas, agricultura e pecuária, alimentos e gêneros alimentícios, 
remédios e suprimentos médicos, além de sua distribuição. Oferecendo 
uma ampla linha de produtos e serviços em vários setores industriais, 
estamos ajudando as pessoas a desfrutarem uma melhor qualidade de 
vida.

Muitos campos relacionados ao consumidor como, por exemplo,  roupas, 
alimentos e moradias, estão associados com a indústria química. Nosso 
grupo de negócios aproveita os atributos originais desta indústria de 
forma a fornecer as informações mais pertinentes e atualizadas para a 
MC e nossos consumidores. Para tanto, continuamos a acrescentar novas 
conexões para a nossa cadeia de valores global.

eSTRuTuRa oRGaniZacional: 4 Divisões (16 Departamentos)
Escritório do CEO do grupo químico, Departamento de Administração do grupo químico, Departamento Phoenix, Departamento de Projeto 
Petroquímico da Arábia Saudita
■ Divisão de Produtos Químicos (commodities) a　Departamento de Olefinas e Aromáticos, Departamento de Intermediários Petroquímicos, 
Departamento de Poliéster, Departamento de Cloro Alcalino　■ Divisão de Produtos Químicos (commodities) B　Departamento de Metanol, 
Departamento de Amoníaco, Departamento de Fertilizantes, Departamento de químicos Inorgânicos　■ Divisão de Produtos Químicos 
funcionais　Departamento de Plásticos, Departamento de PvC, Departamento de Materiais Funcionais, Departamento de químicos Especiais　
■ Divisão de Biociências　Departamento de Bioquímicos Finos, Departamento de Produtos de Ciências da vida

Metanol de Oriente, METOR, 
S.A. (METOR)
A empresa Metano l  de 
O r i e n t e ,  M E TO R ,  S . A . 
(METOR), foi estabelecida em 
março de 1992 em conjunto 
com a Mitsubishi Corporation, 
Petroquímica de venezuela 
S.A. (PEqUIvEN), Mitsubishi 
gas Chemical Company e 
outras companhias. A METOR 
produz metanol a partir 
de gás natural barato, que 
é principalmente vendido 
para a Europa e aos Estados 
Unidos.
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CADEIA DE vAlOR DO gRUPO qUíMICO E SUBSIDIáRIAS E FIlIAIS

PRINCIPAIS SUBSIDIáRIAS NO EXTERIOR (FABRICANTES)

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. é 
um empreendimento conjunto de empresas 
do Japão e da Malásia, capaz de 
produzir 540.000 tons de paraxileno e 
200.000 tons of benzeno por ano.

Chuo kagaku Co., ltd. é a única empresa 
japonesa fabricante de embalagens e 
recipientes de plástico para alimentos que 
possui cinco bases de produção na China. 
A partir desses pontos, está, também, 
expandindo os negócios dentro do país.

Uma das companhias líderes do Japão 
no ramo da ciências de alimentos, a MC 
Food Specialties Inc. fornece temperos e 
ingredientes alimentícios de alta qualidade.

A capacidade de produção da SHARq 
é uma das maiores do mundo para uma 
única usina, sendo de 2.050.000 toneladas 
de etilenoglicol por ano e 1.550.000 
toneladas de polietileno por ano.

FUJIFIlM Diosynth Biotechnologies Uk limited
(Reino Unido)

Fabricação por contrato de produtos biofarmacêuticos

Tri-Pack Films ltd.
(Paquistão)

Produção de filmes

TOSOH HEllAS
(grécia)

Recursos de baterias

CASTEllO
(Espanha)

Produção de tartaratos

Eastern Petrochemical Company 
(SHARq)

(Arábia Saudita)
Petroquímicos

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd.
(PC AROMATICS)

(Malásia)
Negócios de petroquímicos básicos

PT. Sorini Towa Berlian Corporindo
(Indonésia)

Produção de sorbitol

DECCAN
(índia)

Fabricação por contrato de 
intermediários agroquímicos 

e ingredientes ativos

liling Fine Chemicals Co., ltd.
(China)

Fabricação por contrato de 
intermediários agroquímicos 

e ingredientes ativos

THAI CHEMICAl
(Tailândia)

Fabricação de plastificantes 
e adesivos

MC-Towa International Sweeteners Co., ltd.
(Tailândia)

Negócios de produção de maltitol

Fermentech Indonesia
(Indonésia)

Produção de ácido 
nucleico e goma curdlana

FUJIFIlM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
(EUA)

Fabricação por contrato de produtos biofarmacêuticos
DM Color
(México)

Fabricação e venda de 
compostos plásticos

Rimtec Corporation
(EUA)

Fabricação de compostos 
de PvC

Metanol de Oriente, METOR, S.A.
(venezuela)

Produção de metanol
Exportadora de Sal, S.A. de C.v.

(México)
Produção de sal

FOSFATOS DEl PACIFICO
(Peru)

Extração de minério fosfórico/produção de 
solo diatomáceo (farinha fóssil) e tijolos

Divisão de Produtos químicos (Commodities) A/B
Divisão de Produtos químicos Funcionais/ 
Divisão de Biociências

materiais

Recursos 
 marinhos

Petróleo

gás   
natural

Recursos   
de   

mineração

Recursos   
de  

 Usinas

Divisão de Produtos Químicos (commodities) a Divisão de Produtos Químicos funcionais
Sal industrial   eSSa

Nafta Etileno
Benzeno
Xileno

Matéria prima de PvC

Paraxileno   Pc aRomaTicS

Etileno glicol   SHaRQ

Metanol   meToR

Amoníaco

Minério de Fosfato   foSfaToS

Cloreto de Potássio

Produtos químicos e Fertilizantes Compostos
mitsubishi Shoji agri-Service

mc ferticom

Etanol

Divisão de Produtos Químicos 
 (commodities) B

companhia manufatureira      companhia de vendas

Cloreto de polivinila (PvC)

Fibra de poliéster
Resina PET

Resina de polietileno
SHaRQ

ácido tartárico
caSTello

Maltitol, sorbitol
(adoçantes)
mTiS・STBc

Resinas Industriais

Divisão de Biociências

Produtos de resina sintética
mitsubishi corporation Plastics   KiBiKaSei
RimTec   TRi PacK  chuo Kagaku   Dm color

Borracha Sintética / Resinas Funcionais
Revestimentos e adesivos
mitsubishi Shoji chemical
THai cHemical

Elementos químicos semicondutores   Matéria prima para baterias
Materiais de polimento, pedras de amolar
ToSoH HellaS

Adoçantes, suplementos alimentares, extrato de fermento, temperos
mitsubishi Shoji foodtech  mc food Specialties
KoHJin life Sciences co., ltd.

Intermediários agroquímicos e ingredientes ativos
liling fine chemicals    Deccan

Produtos biofarmacêuticos   fuJifilm Diosynth Biotechnologies

mercados  
de produtos

Materiais de 
 Embalagem

Materiais de 
 interiores para 
 construção

Revestimentos e 
 adesivos

Automóveis
Equipamentos 
 Eletrônicos  Domésticos
TI e Comunicações

Cosméticos e 
 detergentes

Fertilizantes

Produtos têxteis

Produtos  farmacêuticos e   
agrícolas

Produtos  alimentícios
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gRUPO DE lIvINg ESSENTIAlS
O grupo de living Essentials opera negócios em campos 
que incluem distribuição, venda a varejo e restaurantes, 
fornecendo aos consumidores produtos tais como alimentos, 
roupas, artigos de necessidade de consumo diário e de saúde. 
Nossa força como um grupo é que conduzimos as operações 
comerciais que levam em  consideração as indústrias como um 
todo, desde a busca de recursos (upstream) até o mercado 

varejista (downstream). Contribuimos com a sociedade 
fornecendo produtos e serviços que vão de encontro com 
as necessidades dos consumidores através dos escritórios e 
companhias afiliadas no Japão e no exterior. Além disso, 
damos suporte às vidas diversificadas e abundantes dos 
consumidores, colocando uma forte ênfase na confiabilidade 
e na segurança dos produtos e serviços que fornecemos.

Divisão de venda 
a varejo

◦	venda de alimentos, roupas, móveis e artigos de 
decoração, produtos do cotidiano e outros

◦	Desenvolvimento e distribuição de vários 
materiais de venda e serviços ao consumidor

◦	Negócios de marketing, programas de fidelidade 
baseado em pontuação e negócios de serviços 
relacionados a pagamentos e liquidação de 
dívidas

Divisão de 
Produtos de living 

Essentials

◦	lida com o processamento, fornecimento e 
distribuição de uma variedade de produtos 
e serviços que incluem alimentos processados, 
alimentos congelados e refrigerados, produtos 
de confeitaria, licores, ração para animais 
de estimação, produtos de papéis, materiais 
de embalagem, matéria prima para papel, 
pneumáticos, roupas, calçados e artigos de casa

◦	Desenvolve vários negócios relacionados à 
saúde, tais como serviços de outsourcing para 
hospitais, importação e venda de equipamentos 
médicos, e locação de equipamentos para 
cuidados de enfermagem

Divisão de 
Negócios 

Relacionados 
ao Consumidor 

global

◦	Planejamento, execução e promoção de novos 
negócios em mercados emergentes

◦	Desenvolvendo negócios de alimentos no Reino 
Unido e outros mercados europeus

Divisão de 
Recursos de living 

Essentials

◦ 	Desenvolvimento de uma plataforma de negócios 
para fornecer produtos estavelmente aos 
consumidores no Japão e no exterior através 
do manuseio de uma ampla gama de materiais, 
tais como grãos, arroz, verduras e frutas, óleos e 
gorduras, produtos marinhos, adoçantes e amidos, 
rações, carnes, ingredientes para bebidas, 
laticínios, casas e materiais de construção, 
conduzindo operações que se estendem da 
produção e requisição para fabricação e 
processamento

NEgóCIOS DO gRUPO DE lIvINg ESSENTIAlS

“Alfamart”, operada pelo grupo Alfa, uma das 
companhias varejistas líderes da Indonésia.

viveiro Marítimo de Salmões da Cermaq Norway

Centro de entrega dedicado à lIFE CORPORATION, a 
maior rede de supermercados do Japão para a qual a 
Mitsubishi Shokuhin Co., ltd. fornece serviços.

A rede de lojas de conveniência lawson está especulando 
a entrada em novos e originais pontos de venda para 
satisfazer a demanda dos clientes e das comunidades.
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eSTRuTuRa oRGaniZacional: 4 Divisões (20 Departamentos e 1 escritório)
Escritório do CEO do grupo de living Essentials, Departamento de Administração do grupo de living Essentials
■ Divisão de negócios Relacionados ao consumidor Global　Departamento da Indonésia, Departamento da China e ASEAN, 
Departamento de Desenvolvimento de Novos Mercados　■ Divisão de venda a varejo　Departamento de venda de Alimentos a varejo, 
Departamento de Roupas e Produtos de Consumo, Departamento de Desenvolvimento de Produtos, Departamento de Apoio à venda a 
varejo　■ Divisão de Produtos de living essentials　Departamento de Alimentos Processados, Departamento de Papel e Embalagens, 
Departamento de Roupas, Departamento de Fabricação e venda a varejo (S.P.A.), Departamento de Pneus e de Bens de Consumo, 
Departamento de Produtos para Cuidados da Saúde　■ Divisão de Recursos de living essentials　Departamento de Produtos Agrícolas, 
óleos e gorduras, Departamento de grãos e Sementes para óleo, Departamento de Produtos Marinhos, Departamento de Adoçantes e Produtos 
de Amido, Departamento de Rações e Produtos de Carnes, Departamento de Bebidas e laticínios, Departamento de Casas e Materiais de 
Construção, Escritório de Negócios de Cultivo de Salmões

A subsidiária da MC, Princes 
l im i t ed ,  uma  companh ia 
fabricante e distr ibuidora 
de  a l imen t o s  e  beb i da s 
estabelecida no Reino Unido, 
está expandindo seus negócios 
no s  mer cado  eu ropeu .  A 
companhia pertence totalmente 
à MC.
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RESPONSABIlIDADE SOCIAl CORPORATIvA E
qUESTõES RElACIONADAS AO MEIO AMBIENTE
A MC considera posicionar os desafios de sustentabilidade 
como uma das questões de gerenciamento mais importantes. 
Para tanto, nós, da empresa, estamos ativamente nos 
empenhando para promover uma série de iniciativas para 
a concretização de uma sociedade sustentável em todos os 
aspectos dos nossos negócios.

Com base na nossa filosofia de trabalho, os Três Princípios 
Corporativos, definimos as expectativas de como os negócios 
devem ser conduzidos, e consideramos aspectos tais como 
o nosso compromisso de respeitar os direitos humanos e 
proteger o meio ambiente. Todas as atividades de nossa 

companhia são baseadas nas diretrizes estipuladas nos 
Padrões de Conduta, Carta Ambiental e Carta Social da 
Empresa.

As questões sociais de sustentabilidade global têm 
evoluído significativamente ao longo dos anos e ainda 
continuam a mudar nos dias de hoje. A MC visa criar um 
“valor Corporativo Sustentável” através das suas atividades 
comerciais que abrangem inúmeros setores industriais. Para 
este fim, esforçar-nos-emos para tratar das questões chave de 
sustentabilidade, tanto no Japão como em todo o mundo, com 
base nas expectativas e exigências das partes interessadas.

A MC estabeleceu o projeto “DREAM AS ONE”, ou “todos se juntando em 
um único pensamento rumo a um sonho”, em 2014, de forma a expandir 
os esforços para apoiar os paradesportos. Através de iniciativas, tais como 
organizar classes de esportes e patrocinar eventos e programas esportivos, 
o projeto visa ampliar o campo dos paradesportos e, ao mesmo tempo, 
elevar o conhecimento e promover maior compreensão em relação a essas 
atividades. A MC fornece cursos regulares de treinamento aos voluntários 
dos paradesportos e ativamente incentiva os empregados a tomar parte 
em atividades voluntárias que dão apoio a esta categoria de esportes.

A Mitsubishi Corporation é parceira oficial 
da Associação Japonesa de Paradesportos.

Clínica de futebol para elevar o potencial dos atletas com menos de 19 anos da Associação Japonesa 
de Futebol com Sistema de Time de 7 Pessoas que Sofrem Problemas de Paralisia Cerebral

Projeto de Paradesportos
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Em um período de 4 anos, desde a ocorrência do grande Terremoto do leste do Japão e do 
consequente tsunami em 2011, a MC forneceu um total de 10 bilhões de ienes para ajudar a 
restaurar as áreas afetadas. A partir de 2015, a companhia se comprometeu a oferecer um 
adicional de 3,5 bilhões de ienes de assistência nos próximos 5 anos. Através da Mitsubishi 
Corporation Disaster Relief Foundation (Fundação Mitsubishi Corporation para Ajuda em Caso de 
Desastres), a MC continuirá a oferecer bolsas de estudo de emergência para os estudantes afetados, 
estendendo o apoio às organizações sem fins lucrativos e outros grupos que participam nos esforços 
de restauração, e tomará medidas para revitalizar a indústria e a criar empregos. A empresa 
continuirá, também, a enviar funcionários do grupo MC como voluntários para a região (até junho 
de 2015, cerca de 3.750 funcionários participaram dessas atividades). Da mesma forma, a MC deu 
início a várias novas iniciativas, tais como o Projeto de Formação da Sexta Indústria de Agricultura 
de árvores Frutíferas na província de Fukushima, que permite a empresa aplicar seus conhecimentos 
especializados e contribuir a promover ainda mais o desenvolvimento da Região de Tohoku.

A MC examina todos os empréstimos e investimentos levando em conta não somente 
os fatores econômicos como também os fatores ambientais, sociais e de governança 
(ESg). Além disso, trabalha proativamente para reduzir as emissões de CO2 em 
uma base global e consolidada. Também compartilha com a Política da Mitsubishi 
Corporation para uma gestão de Cadeia de Suprimentos Sustentável com os seus 
fornecedores. Nós, da MC, também realizamos pesquisas com os fornecedores 
e fazemos visitas in loco como parte dos esforços para a gestão da cadeia de 
suprimentos. Na execução dos nossos negócios, consideramos de valor inestimável 
o envolvimento com as comunidades locais e os esforços para reduzir os impactos 
ambientais negativos.

gestão de ESg (Meio Ambiente, Sociedade e governança)

Em março de 2008, a MC estabeleceu o Comitê de Consultoria sobre RSC e questões 
Ambientais, composto por especialistas de fora da empresa. As opiniões e os 
conselhos fornecidos pelo comitê são incorporados nas iniciativas de sustentabilidade 
e nas comunicações  com as partes interessadas.

Comitê de Consultoria sobre RSC e questões Ambientais

A MC estabeleceu pela primeira vez um departamento para coordenar as atividades filantrópicas da empresa em 1973. Desde então, 
os empregados da empresa têm participado ativamente em programas operados por longo período que contribuem às comunidades nas 
quais os mesmos são conduzidos. As cinco áreas prioritárias das atividades filantrópicas da MC são o meio ambiente global, bem-estar 
público, educação, cultura e artes, e intercâmbio internacional e contribuições. 

Atividades Filantrópicas da MC

Esforços para a Restauração das Comunidades Destruídas no grande Terremoto do leste do Japão

Projeto de Formação da Sexta Indústria de Agricultura de 
árvores Frutíferas 

Escolinha da Natureza para Mães e Filhos
Esta escolinha, destinada às mães que criam os filhos 
sozinhas e aos  seus filhos, oferece oportunidades aos 
participantes vivenciarem a beleza da vida ao ar 
livre. Realizada desde 1974, a escolinha é operada 
pelos funcionários do grupo MC que trabalham como 
conselheiros voluntários.

Fundação Mitsubishi Corporation para as 
Américas/Fundo Mitsubishi Corporation para 
Europa e áfrica
Através da Fundação Mitsubishi Corporation para as 
Américas (MCFA) e o Fundo Mitsubishi Corporation para 
Europa e áfrica (MCFEA), a MC dá apoio a várias 
iniciativas que trabalham para proteger o ambiente 
natural e aliviar a pobreza.

Projeto de Recuperação Experimental de 
Florestas Tropicais
A MC deu início ao primeiro projeto experimental na 
Malásia em 1990 com o objetivo de recuperar os 
ecossistemas de florestas tropicais a um ritmo acelerado. 
Desde então, o projeto tem se expandido a vários locais, 
tais como Brasil, quênia e Indonésia.

website da Fundação Mitsubishi Corporation para Ajuda em Caso de Desastres: http://mitsubishicorp-foundation.org/en

Com o grupo de Negócios do Meio Ambiente global e Infraestrutura da MC 
desempenhando o papel principal, a companhia está envolvida em diversos 
empreendimentos voltados especialmente para concretizar uma sociedade com baixa 
emissão de carbono e lidar com outras questões ambientais, tais como a escassez de 
água. Nossos projetos cobrem numerosas áreas, incluindo negócios de novas energias, 
meio ambiente e água, assim como de desenvolvimento de comunidades inteligentes.

Contribuindo para uma Sociedade Sustentável através dos nossos Empreendimentos

Comitê de Consultoria sobre RSC e questões Ambientais

Negócios de geração de energia eólica operados pela 
subsidiária  Diamond generating Corporation, dos 
Estados Unidos.
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A filosofia empresarial da MC está baseada em Três 
Princípios Corporativos: Responsabilidade Corporativa 
para com a Sociedade, Integridade e Imparcialidade, e 
o Entendimento global através dos Negócios. Seguindo 
esta filosofia, a MC está melhorando e fortalecendo a 
governança corporativa através de várias formas. Por 
exemplo, está tomando ações como nomeação de Diretores 
Independentes e Auditores Corporativos Independentes (cinco 
Diretores Externos e três Auditores Corporativos Externos), 
introdução do Sistema de Autoridade Executiva e criação 
de comitês consultivos na Diretoria, cujos membros são, na 

sua maioria, de fora da empresa (Comitê de governança 
e Remuneração e Comitê de Assessoria Internacional). 
Os esforços da MC para reformar e melhorar o sistema de 
controle interno estão sendo feitos para garantir que os seus 
empreendimentos sejam conduzidas de forma adequada e em 
conformidade com as leis e com o Estatuto Social da empresa. O 
sistema de controle interno abrange o seguinte: execução eficiente 
de negócios, compliance, gestão de risco, relatórios financeiros, 
gerenciamento e armazenamento de informação, garantia de 
conduta adequada na administração do grupo consolidado, 
auditoria e monitoramento interno e Auditores Corporativos.

POlíTICA CORPORATIvA E REgUlAMENTO 
INTERNO

Composição dos Membros (Fim do Ano Fiscal em Março de 2016)

▪Membros externos (6):
kunio Ito (Membro Externo)
Ryozo kato (Diretor Externo)
Hidehiro konno (Diretor Externo)
Sakie T. Fukushima (Diretor Externo)
Akihiko Nishiyama (Diretor Externo)
Tadashi kunihiro (Auditor Corporativo Externo) 

▪Membros da companhia (3):
Yorihiko kojima* (Presidente do Conselho de Administração)
ken kobayashi (Presidente e CEO)
Hideyuki Nabeshima (Auditor Corporativo Sênior)

Comitê de governança e Remuneração

Comitê de Consultoria Internacional

*Presidente do Comitê

Assembléia geral de Acionistas

Requisição

Conselho

Comitê de governança e Remuneração

Comitê de Consultoria Internacional

[estrutura executiva]

Comitês Relacionados com o  Controle Interno Principal
Comitê de Divulgação

Comitê de Compliance

Comitê de RSC e Assuntos Ambientais

Comitê de Consultoria de Investimento
Comitê de gestão Comercial de   

Segurança Nacional etc.

Organização Executiva (grupos de Negócios, etc.)

Nomeação e 
Supervisão de 

Executivos

Nomeação/Demissão
Determinação dos Parâmetros de Remuneração

Nomeação/Demissão
Determinação dos Parâmetros de Remuneração

Nomeação/
Demissão

Auditoria de 
 Contabilidade

Conselho de Administração Auditores IndependentesAuditores Corporativos
(Conselho de Auditores Corporativos)

Auditoria/Relatório Relatório

Proposta para discussão de 
importantes questões de 
gerenciamento e informes sobre 
execução de operações

Presidente e  CEO

Comitê Executivo

Cooperação entre Auditores Corporativos/Departamento  de 
Auditoria Interna/Auditores Independentes

Determinação e infor-
mação sobre sistemas e 
estratégias relacionadas 
ao controle interno

Departamento de  Auditoria Interna

Setor Corporativo

Auditoria

▪Membros internos (4):
Yorihiko kojima* (Presidente da Diretoria)

ken kobayashi (Presidente e CEO)

Minoru Makihara (Conselheiro Corporativo Sênior)

Mikio Sasaki (Ex-presidente e Conselheiro Sênior da Diretoria)
*Presidente do Comitê

Composição dos Membros (Fim do Ano Fiscal em Março de 2016)

▪Membros externos (9):
Dr. Herminio Blanco Mendoza (Ex-secretário da Secretaria do Comércio e Indústria (México))

Professor Joseph S. Nye
Professor de Serviços Eminentes da Universidade Harvard e Professor do Sultanato de Omã 
(EUA)

Sr. Ratan N. Tata (Presidente da Tata Trusts (índia))

Sr. george Yeo (Presidente da kerry logistics Network (Cingapura))

Sr. Jaime Augusto zobel de Ayala Ⅱ (Presidente e CEO da Ayala Corporation (Filipinas))

Sr. John Bond (Presidente da kkR Asia ltd. (Reino Unido))

Sr. Niall Fitzgerald (Ex-CEO e Presidente da Unilever (Irlanda))

Ryozo kato (Diretor Externo)

Hidehiro konno (Diretor Externo)
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COMPlIANCE
A MC estabeleceu vários regulamentos internos com base 
nos Três Princípios Corporativos, que consistem na filosofia 
de orientação da empresa. Eles incluem os Padrões de 
Conduta e o Código de Conduta da Empresa. Ao se envolver 
em um negócio, os executivos e funcionários são obrigados 
a respeitarem o Compliance como sua prioridade. A MC 
também introduziu o cargo de Diretor de Compliance e 
nomeou uma pessoa para cada grupo de Negócios e 
cada região geográfica (no Japão e no exterior). Elas são 
responsáveis em assegurar o cumprimento do Compliance nas 
operações empresariais do dia a dia. 

Desde o ano fiscal encerrado em março de 2010, todos os 
executivos e funcionários da empresa são obrigados a fazer 
cursos ministrados por meios eletrônicos que incluem estudo de 
casos relacionados ao Código de Conduta. Depois dos cursos, eles 
devem assinar um acordo afirmando o entendimento do conteúdo 

e que irão respeitar todas as regras em todos os momentos. Esses 
procedimentos têm sido introduzidos também nas subsidiárias e 
filiais da MC. Os passos adicionais que foram tomados em todo 
o grupo MC incluem manter Discussões sobre Compliance para 
estimular o pessoal a discutir questões concernentes em cada local 
de trabalho utilizando casos de estudo (ou seja, casos de possíveis 
violações em vista das operações administrativas), ministrar 
seminários e distribuir Folhetos de Perguntas e Respostas sobre 
Casos de Estudo de Compliance aos empregados. Estas medidas 
asseguram aprendizados e desenvolvimento em andamento, não 
somente pelos empregados e executivos da MC, como também 
por aqueles pertencentes às subsidiárias e filiais da MC. 

As ações da MC são todas baseadas no espírito de compliance da 
companhia. Esse espírito se mantém firme como um fator essencial na 
elevação do valor corporativo consolidado e nós nos comprometemos 
a elevar e fortalecer continuamente as iniciativas de compliance.

Presidente e CEO

CEO de grupo, CEO Regional

Nomeação

Diretor de Compliance

Diretor de Compliance do grupo

Diretor de Compliance das filiais Domésticas

Diretor de Compliance Regional no Exterior

Chefes de Organização (Unidades de Negócios, Divisões, Departamentos, Filiais, etc.)

Diretriz

Diretriz

Funcionários

mitsubishi corporation

Nomeação

Diretor Chefe de Compliance

Diretriz Informe

Informe e Consulta

Informe e Consulta

Informe e Consulta

Comitê de Compliance

Sistema de Denúncia Interna

Informe

Informe
Mesa: Diretor Chefe de Compliance

Caixa Postal e linha Direta de Compliance

Departamento de Auditoria Interna Caixa Postal e linha Direta de Compliance

Conselho legal Externo Caixa Postal e linha Direta de Conformidade

Setor Administrativo: Departamento Jurídico, Setor Administrativo de Compliance

empresas Subsidiárias e filiais

gerente Imediato Diretor de Compliance

Informe e Consulta

Informe e 
Consulta

Informe e 
Consulta

Diretriz

Funcionários

Informe e Consulta
Informe e Consulta

(Alvo: Subsidiárias Registradas no Japão da MC)

Caixa Postal e linha  Direta sobre Compliance 
do  Conselho legal Externo do  grupo MC

Sistema de whistleblower (Denúncia de Atos Ilícitos) Interno
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Yorihiko kojima
Presidente do Conselho de 
Administração

Hideyuki Nabeshima
Auditor Corporativo Sênior

ken kobayashi* Hideto Nakahara*

Takahisa Miyauchi* Shuma Uchino*

MEMBROS DO CONSElHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eiko Tsujiyama*
Professora  
Curso de Pós-graduação de 
Comércio  
Universidade Waseda

Hideyo Ishino* Tadashi kunihiro*
Advogado do Escritório de 
Advocacia T. Kunihiro & Co.

AUDITORES CORPORATIvOS

 * Indica um Diretor Representante.
** Indica um Diretor Externo conforme estipulado no Artigo 2-15 do Estatuto da empresa.

* Indica um Auditor Externo da Empresa conforme estipulado no Artigo 2-16 do Estatuto da empresa.

(DADOS ATUAlIzADOS EM 1º DE 
JUlHO DE 2015)

Jun Yanai* Jun kinukawa*

kazuo Tsukuda**
Conselheiro Sênior  
Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd.

Hidehiro konno**Ryozo kato** Sakie T. Fukushima**
Presidente e Diretora  
Representante,  
G&S Global Advisors Inc.

kazuyuki Mori* Yasuhito Hirota*

ADMINISTRAÇÃO

Akihiko Nishiyama**
Professor Adjunto, 
Universidade Hitotsubashi 

Hiroshi kizaki
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vice-presidentes Seniores

vice-presidentes Executivos SenioresPresidente e CEO

ken kobayashi*

vice-presidentes Executivos

DIRETORES EXECUTIvOS

Yasuhiko kitagawa
Gerente Geral do Departamento 
de Estratégia e Desenvolvimento 
de Negócios Globais

kenji Yasuno
COO da Divisão, Divisão de 
Navios e Aeronaves

Hidemoto Mizuhara
Presidente da Mitsubishi 
International Corporation
(Simultaneamente)
Vice-presidente Executivo, 
Mitsubishi Corporation 
(Americas)

Junichi Iseda
Chefe Executivo Regional da 
Indonésia
(Simultaneamente)
Presidente da PT. Mitsubishi 
Corporation Indonesia

kazuyasu Misu
COO da Divisão,  
Divisão de Negócios Relacionados 
ao Consumidor Global

Shinichi Nakayama
COO da Divisão,  
Divisão de Produtos Químicos 
(Commodities) B

Masaji Santo
COO da Divisão, Divisão de 
Negócios de Infraestrutura

Mitsuyuki Takada
Diretor Administrativo e CEO da 
Mitsubishi Australia Ltd.
(Simultaneamente)
Diretor Administrativo da 
Mitsubishi New Zealand Ltd.
(Simultaneamente)
Vice CEO Regional da Ásia e 
Oceania (Oceania)

kenichi koyanagi
Gerente-geral, Filial de Nagoya

Yoichi Shimoyama
Vice CEO Regional do Leste Asiático
(Simultaneamente)
Presidente da Mitsubishi 
Corporation (Hong Kong) Ltd.

Akira Murakoshi
Presidente da Mitsubishi 
Company (Thailand), Ltd.
(Simultaneamente) 
Presidente da Thai-MC 
Company, Limited
(Simultaneamente)
Gerente Geral do Escritório de 
Haadyai da Mitsubishi Company 
(Thailand), Ltd.
(Simultaneamente) 
Gerente Geral do Escritório de 
Haadyai da Thai-MC Company, 
Limited

koichi kitamura
Gerente Geral do Departamento 
de Administração do Grupo de 
Máquinas

Masakazu Sakakida
Presidente e Diretor 
Administrativo da Mitsubishi 
Corporation India Private Ltd.
(Simultaneamente)
Vice CEO Regional da Ásia e 
Oceania (Sul da Ásia)

Hiroshi Nakagawa
Diretor-presidente da Tri Petch 
Isuzu Sales Co., Ltd.

kazuyuki Masu
Gerente Geral do Departamento 
de Contabilidade

Takeshi Hagiwara
COO da Divisão, Divisão A de 
Commodities Químicos 

keisuke Hoshino
CEO da Mitsubishi Development 
Pty Ltd.

koichi wada
Vice COO da Divisão, Divisão de 
Gás Natural

Tsutomu Takanose
Chefe do Grupo de Living 
Essentials para a China

Shinya Yoshida
Gerente Geral do Departamento 
de Estratégia e Planejamento 
Corporativo

katsuhiro Ito
Assistente Sênior de Executivos 
Funcionais Corporativos
(Administração Geral da Seção)

Mitsumasa Icho
Gerente Geral do Departamento 
de Gestão de Risco

Takajiro Ishikawa
COO da Divisão, Divisão de 
Negócios de Gerenciamento de 
Bens

Yasuteru Hirai
Vice-CEO Regional do Leste Asiático
(Simultaneamente)
Presidente da Mitsubishi Corporation 
(Shanghai) Ltd.
(Simultaneamente)
Gerente-geral do Escritório de Xangai
(Simultaneamente)
Gerente-geral da Filial de Wuhan da 
Mitsubishi Corporation (Shanghai) Ltd.

Noboru Tsuji
COO da Divisão, Divisão de 
Negócios de Veículos Motorizados

Norikazu Tanaka
COO da Divisão, Divisão de 
Investimento em Recursos 
Minerais

Fuminori Hasegawa
COO da Divisão, Divisão de 
Negócios Petrolíferos

Yutaka kyoya
COO da Divisão, Divisão de 
Recursos de Living Essentials

Tetsuji Nakagawa
COO da Divisão, Divisão de 
Novas Energias e Geração de 
Energia

Hidenori Takaoka
Gerente-geral, Escritório do 
CEO do Grupo de Negócios de 
Energia

Noriyuki Tsubonuma
Presidente e CEO da Mitsubishi 
Corporation RTM International 
Pte. Ltd.
(Simultaneamente)
COO da Divisão, Divisão 
Comercial de Recursos Minerais

Yasushi Okahisa
Gerente-geral, Escritório do CEO do 
Grupo de Financiamento Industrial, 
Logística e Desenvolvimento

* Representa membros do Conselho de Administração

Hideto Nakahara*
Estratégia e 
Desenvolvimento de 
Negócios Globais, 
Relações Globais, 
Cooperação Econômica  
Internacional, Gestão de 
Logística

Takahisa Miyauchi*
CEO do Grupo,  
Grupo Químico

Jun kinukawa*
CEO do Grupo,  
Grupo de Metais

Jun Yanai*
CEO do Grupo,  
Grupo de Energia
(Simultaneamente)
Diretor Chefe de  
Compliance

Toru Moriyama
CEO Regional da  
Ásia e Oceania

Yasuyuki Sugiura
CEO Regional da  
América do Norte
(Simultaneamente)
Presidente da Mitsubishi 
Corporation (Americas)

Toshimitsu Urabe
CEO do Grupo,  
Grupo de Serviços  
Comerciais

Eiichi Tanabe
CEO do Grupo,  
Grupo de  
Financiamento  
Industrial, Logística  
e Desenvolvimento

Shuma Uchino*
Chefe Executivo de 
Finanças

kozo Shiraji
CEO do Grupo,  
Grupo de Máquinas

Shigeaki Yoshikawa
CEO Regional do  
Oriente Médio e Ásia  
Central

Takehiko kakiuchi
CEO do Grupo,  
Grupo de Living  
Essentials

Yasuhito Hirota*
Comunicações 
Corporativas, 
Administração 
Corporativa, 
RCS e Questões 
Ambientais, 
Questões Legais e 
Recursos Humanos

Shunichi Matsui
CEO Regional do Leste Asiático
(Simultaneamente)
Presidente da Mitsubishi 
Corporation China Co., Ltd.
(Simultaneamente)
Presidente da Mitsubishi 
Corporation China Commerce 
Co., Ltd.

kazushi Okawa
COO do Grupo, 
Grupo de Máquinas
(Negócios de 
Máquinas Industriais 
e Negócios de Navios 
e Aeronaves)

kazuyuki Mori*
Estratégia Regional 
(Japão)
(Simultaneamente)
Ge rente Ge ra l  da 
Filial de Kansai

Hajime Hirano
COO do Grupo, 
Grupo de Negócios 
de Energia (Negócios 
de E&P, Negócios de 
Gás Natural)
(Simultaneamente)
COO da Divisão, 
Divisão de Gás Natural

Hiroshi Sakuma
CEO do Grupo, 
Grupo de Negócios 
Relacionados ao Meio 
Ambiente Global e 
Infraestrutura

Seiji Shiraki
CEO Regional da 
América Latina

Yuichi Hiromoto
COO do Grupo, Grupo de 
Financiamento Industrial, Logística 
e Desenvolvimento (Financiamento 
Industrial, Desenvolvimento 
Imobiliário e Construção)
(Simultaneamente)
COO de Divisão, Divisão de 
Financiamento Industrial

Haruki Hayashi
CEO Regional da 
Europa e África
(Simultaneamente)
Diretor-gerente da 
Mitsubishi Corporation 
International (Europa) 
Plc.

kanji Nishiura
COO do Grupo, 
Grupo de Metais
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DESTAqUES DAS DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS
Mitsubishi Corporation e Subsidiárias

SUMáRIO DAS INFORMAÇõES POR gRUPO  (ANO FISCAl TERMINADO EM 31 DE MARÇO DE 2015)  [IFRS]

Bilhões de Ienes

*As taxas de distribuição de dividendos para os anos fiscais de 2013 e 2014 terminados no dia 31 de março foram calculadas com base na receita líquida atribuível à Mitsubishi Corporation 
de acordo com as normas U.S. gAAP (Princípios Contábeis geralmente Aceitos nos EUA).

*Receita de investimentos avaliando-se pelo método de equivalência patrimonial indica o resultado oriundo de investimentos apurados pelo método de equivalência patrimonial.
*Receita líquida indica receita líquida atribuível aos proprietários da MC.

gRUPO DE NEgóCIOS 
RElACIONADOS AO 

MEIO AMBIENTE glOBAl 
E INFRAESTRUTURA

gRUPO DE 
FINANCIAMENTO 

INDUSTRIAl, lOgíSTICA 
E DESENvOlvIMENTO

gRUPO DE 
ENERgIA

gRUPO DE 
METAIS

gRUPO DE 
MáqUINAS

gRUPO  
qUíMICO

gRUPO DE lIvINg 
ESSENTIAlS

Receitas ¥39,2 bilhões ¥230,2 bilhões ¥1.816,2 bilhões ¥852,8 bilhões ¥806,7 bilhões ¥1.462,3 bilhões ¥2.448,6 bilhões

lucro bruto ¥31,6 bilhões ¥75,7 bilhões ¥59,2 bilhões ¥199,3 bilhões ¥197,3 bilhões ¥110,9 bilhões ¥525,4 bilhões

Receitas de investimento 
pelo método de 
equivalência patrimonial

¥28,9 bilhões ¥33,1 bilhões ¥71,6 bilhões ¥2,7 bilhões ¥33,2 bilhões ¥18,8 bilhões ¥20,6 bilhões

lucro líquido ¥20,4 bilhões ¥40,1 bilhões ¥82,3 bilhões ¥13,9 bilhões ¥91,3 bilhões ¥31,4 bilhões ¥120,5 bilhões

Total de ativos ¥996,2 bilhões ¥895,8 bilhões ¥2.253,6 bilhões ¥4.796,8 bilhões ¥1.999,1 bilhões ¥975,5 bilhões ¥3.144,6 bilhões

Nº de 
empregados 1.578 2.765 1.568 11.879 9.429 6.897 34.030

RECEITAS E lUCROS [IFRS]

Receitas ¥6.009,9 ¥7.635,2 ¥7.669,5

lucro bruto 1.054,9 1.186,0 1.209,9

lucro líquido atribuível aos proprietários 
da empresa-mãe. 323,5 361,4 400,6

lucro líquido por ação atribuível aos 
proprietários da empresa-mãe (básico) 
(ienes)

196,45 219,30 246,39

lucro líquido por ação atribuível aos 
proprietários da empresa-mãe (diluído) 
(ienes)

196,02 218,80 245,83

ROE (%) 7,8 7,5 7,5

ROA (%) 2,3 2,3 2,5

DIvIDENDOS

Dividendo por ação (do ano, ienes) 55,00 68,00 70,00

Taxa de Distribuição de Dividendos (%) 25 25 28

POSIÇÃO FINANCEIRA [IFRS]

Total de ativos 15.064,7 15.901,1 16.774,4

Patrimônio atribuível aos proprietários 
da empresa-mãe 4.517,1 5.067,7 5.570,5

Patrimônio líquido por ação atribuível 
aos proprietários da empresa-mãe (ienes) 2.742,36 3.074,03 3.437,75

Taxa de endividamento líquido (múltiplo) 1,0 0,9 0,8

março/2015Março/2014Março/2013
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*lucro líquido indica o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe.
* As taxas de distribuição de dividendos para os anos fiscais de 2013 e 2014 terminados no dia 31 de março foram calculadas com base na receita líquida atribuível à Mitsubishi Corporation de 
acordo com as normas U.S. gAAP (Princípios Contábeis geralmente Aceitos nos EUA).
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13.3 14.3 15.3 13.3 14.3 15.3

13.3 14.3 15.3 13.3 14.3 15.3

2,3 2,3 2,5

196,02

245,83

1.186,0 1.209,9

7.635,2 7.669,5

RECEITAS

lUCRO líqUIDO

ROE

TOTAl DE ATIvOS E PATRIMÔNIO líqUIDO DIvIDENDO POR AÇÃO E RATEIO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIvIDENDOS

ROA

lUCRO líqUIDO POR AÇÃO (diluído)

lUCRO BRUTO

Total de ativos         Patrimônio líquido Dividendo por ação            Rateio de distribuição de dividendos

33
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PRINCIPAIS SUBSIDIáRIAS E 
FIlIAIS (DADOS ATUAlIzADOS EM 31 DE MARÇO DE 2015)

EMPRESA DIREITO DE VOTO (%) ATIVIDADES PRINCIPAIS

<Subsidiárias>

TRILITY GROUP PTY LTD (Australia)

MCKG Port Holding Corporation (Japan)

Diamond Generating Europe Limited (U.K.)

Diamond Solar Corporation (Japan)

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.)

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan)

Diamond Generating Corporation (U.S.A.)

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong)

DGA Ho Ping B.V. (Nederland)

DGA Ilijan B.V. (Nederland)

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan)

<Afiliadas pelo método de equivalência patrimonial>

Swing Corporation (Japan)

Chiyoda Corporation (Japan)

Lithium Energy Japan (Japan)

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. (Mexico)

60,00

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

33,33

33,73

41,94

50,00

Negócios Relacionados à Água

Gestão de investimento em empreendimentos portuários

Produtor independente de energia elétrica

Produtor independente de energia elétrica

Negócios de transmissão de energia

Serviços de assistência técnica pós-venda para usinas de energia no Japão

Produtor independente de energia elétrica

Produtor independente de energia elétrica

Produtor independente de energia elétrica

Produtor independente de energia elétrica

Exportação, importação e comércio doméstico de equipamentos de usinas

Negócios Relacionados à Água

Engenharia de plantas industriais

Fabricação e venda de baterias de íon-lítio

Produtor independente de energia elétrica

gRUPO DE NEgóCIOS RElACIONADOS AO MEIO AMBIENTE glOBAl E INFRAESTRUTURA

EMPRESA DIREITO DE VOTO (%) ATIVIDADES PRINCIPAIS

<Subsidiárias>

iVision Shanghai Co., Ltd. (China)

<Afiliadas pelo método de equivalência patrimonial>

Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan)

SIGMAXYZ Inc. (Japan)

Infosec Corporation (Japan)

Bewith, Inc. (Japan)

51,00

49,00

33,75

40,00

40,00

gRUPO DE SERvIÇOS COMERCIAIS

Consultoria sobre TI, desenvolvimento de sistemas de soluções de negócios, 

manutenção e operação, etc.

Soluções de negócios relacionados à TI, serviços de integração de sistemas, serviços de 

gerenciamento da TI e marketing de produtos,  etc.

Serviços de consultoria sobre negócios

Fornecedor de serviços em geral no campo de segurança de informação

Fornecedor de Serviço Terceirizado (Centro de Contato)

EMPRESA DIREITO DE VOTO (%) ATIVIDADES PRINCIPAIS

<Subsidiárias>

Alternative Investment Capital Ltd. (Japan)

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.)

Diamond Realty Management Inc. (Japan)

Healthcare Management Partners, Inc. (Japan)

MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.)

MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.)

MC Aviation Partners Inc. (Japan)

MC Engine Leasing Limited (U.K.)

MC Asset Management Americas Ltd. (U.S.A.)

MCAP Europe Ltd. (Ireland)

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. (Japan)

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan)

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. (Japan)

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan)

New Century Insurance Co., Ltd. (Bermuda, British Overseas Territory)

Seto Futo Co., Ltd. (Japan)

TorreyCove Capital Partners LLC (U.S.A.)

MC Asset Management Europe Limited (U.K.)

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan)

DBI Management Inc. (Japan)

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore)

Yokohama Akarenga Inc. (Japan)

MC Asset Management Asia Limited (Hong Kong)

51,00

100,00

100,00

66,00

100,00

100,00

100,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

51,00

100,00

61,65

82,44

100,00

100,00

100,00

100,00

67,00

100,00

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento, etc.)

Investimento imobiliário

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento)

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento)

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento)

Negócios de serviços de arrendamento e administração de aeronaves

Negócios de serviços de arrendamento e administração de aeronaves

Negócios de arrendamento de motores de avião

Negócios de gestão de ativos (Local de aplicação)

Negócios de serviços de arrendamento e administração de aeronaves

Negócios de gestão de ativos (Local de aplicação, etc.)

Negócios de logística total, transporte intermodal internacional, negócios de armazenagem

Desenvolvimento e operação de propriedades comerciais

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento)

Negócios de seguro

Negócios de terminal de granel seco, negócios de armazenagem

Negócios de gestão de ativos (Consultoria sobre investimento)

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento/ local de aplicação)

Negócios de gestão de fundos para infraestrutura

Negócios de gestão de fundos para infraestrutura

Logística de navios graneleiros

Operações de propriedades comerciais

Negócios de gestão de ativos (Local de aplicação, etc.)

gRUPO DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAl, lOgíSTICA E DESENvOlvIMENTO
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EMPRESA DIREITO DE VOTO (%) ATIVIDADES PRINCIPAIS

<Subsidiárias>

Metal One Corporation (Japan)

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. (Singapore)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan)

Triland Metals Ltd. (U.K.)

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia)

M.C. Inversiones Limitada (Chile)

MC RESOURCE DEVELOPMENT LTD. (U.K.)

JECO Corporation (Japan)

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands)

<Afiliadas pelo método de equivalência patrimonial>

Iron Ore Company of Canada (Canada)

JECO 2 Ltd. (U.K.)

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

70,00

100,00

26,18

50,00

Operações de produtos de aço

Subsidiária integrada em comércio de recursos de metais

Companhia de transações comerciais para recursos de metal destinados ao Japão

Corretor de commodities na Bolsa de Metais de Londres (LME)

Investimento, produção e comercialização de carvão e outros recursos minerais

Companhia de operação de recursos de metal na América Latina

Investimento na Anglo American Sur, S.A. (Chile)

Companhia de investimento para a mina de cobre Escondida no Chile

Companhia de investimento para a mina de cobre Los Pelambres no Chile

Mineração, processamento e comercialização de minério de ferro

Companhia de investimento para a mina de cobre Escondida no Chile

gRUPO DE METAIS

EMPRESA DIREITO DE VOTO (%) ATIVIDADES PRINCIPAIS

<Subsidiárias>

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan)

Cordova Gas Resources Ltd. (Canada)

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada)

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia)

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands)

Diamond Gas Niugini B.V. (The Netherlands)

Diamond Gas Operation Co., Ltd.  (Japan)

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands)

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada)

Diamond Resources (Canning) PT (Australia)

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia)

MC Energy, Inc. (Japan)

MCX Dunlin (UK) Limited (U.K.)

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.)

MCX Osprey (UK) Limited (U.K.)

MI Berau B.V. (The Netherlands)

Mitsubishi Shoji Sekiyu Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan)

<Afiliadas pelo método de equivalência patrimonial>

Astomos Energy Corporation (Japan)

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei)

Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore)

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia)

65,70

67,50

100,00

100,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

56,00

100,00

100,00

49,00

25,00

39,40

50,00

Exploração, desenvolvimento e produção de petróleo em Angola

Exploração, desenvolvimento e produção de gás de xisto no Canadá

Companhia de investimentos para negócios de gás de xisto no Canadá

Companhia de investimentos para o projeto de GTL (Gás para líquido) na Malásia

Companhia de investimentos para o projeto Malaysia III

Exploração e desenvolvimento de hidrocarbonato em Papua-Nova Guiné

Agente de empreendimentos de GNL e provedor de informações sobre gás natural e 

outros dados industriais relevantes 

Companhia com participação acionária no projeto Sakhalin II na Rússia

Desenvolvimento de Projeto de GNL na Região Oeste do Canadá

Exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural na Austrália

Exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural na Austrália

Marketing e vendas de asfalto e produtos petrolíferos

Exploração, desenvolvimento e produção de petróleo

Exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural

Exploração, desenvolvimento e produção de petróleo

Companhia de investimentos para o projeto Tangguh, na Indonésia

Marketing e vendas de produtos petrolíferos

Companhia de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás

Importação, comércio, distribuição doméstica e vendas de GLP

Produção e comercialização de GNL em Brunei

Participação acionária da P.T. Medco Energi Internasional (Indonésia)

Desenvolvimento e comercialização de recursos (GNL, GLP, óleo condensado e cru) na Austrália

gRUPO DE ENERgIA

MC Aviation Corporation (Japan)

<Afiliadas pelo método de equivalência patrimonial>

AJIL Financial Services Company (Saudi Arabia)

Deucalion MC Engine Leasing Ltd. (Ireland)

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) (Turkey)

Marunouchi Capital Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation (Japan)

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. (Japan)

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan)

TES Holdings Limited (U.K.)

AGP Corporation (Japan)

MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. (South Korea)

One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.)

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore)

100,00

20,00

40,00

35,80

50,00

50,00

20,00

40,28

35,00

26,81

50,00

40,00

30,14

50,00

Negócios de comercialização e marketing de produtos relacionados a aviação

Negócios de arrendamento em geral

Negócios de arrendamento de motores de avião

Negócios de arrendamento de automóveis

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento)

Arrendamento e venda a crédito de veículos comerciais e de passageiros

Arrendamento mercantil, vendas a crédito, outros financiamentos

Proprietário e operador de navios graneleiros e navios cargueiros de carros

Negócios de manutenção de motores e comercialização de peças de motores de aviões

Fornecimento de energia a aviões, manutenção de instalações aeroportuárias, fabricação e venda de veiculo transportador de alimentos

Negócios de gestão de ativos (Consultoria sobre investimento)

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento)

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento)

Negócios de gestão de ativos (Gestão de investimento)
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EMPRESA DIREITO DE VOTO  (%) ATIVIDADES PRINCIPAIS

<Subsidiárias>

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan)

Chuo Silika Co.,Ltd. (Japan)

KOHJIN Holdings Co.,Ltd. (Japan)

KOHJIN Film & Chemicals Co.,Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan)

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan)

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Japan)

KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan)

MC Yamasan Polymers Co.,Ltd. (Japan)

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation (U.S.A.)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. (Japan)

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan)

KOHJIN Life Sciences Co.,Ltd. (Japan)

MC Food Specialties Inc. (Japan)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (U.S.A.)

<Afiliadas pelo método de equivalência patrimonial>

SPDC Ltd. (Japan)

Meiwa Corporation (Japan)

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. (Malaysia)

Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela)

Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru)

100,00

98,50

100,00

100,00

100,00

72,83

60,59

100,00

100,00

100,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

30,39

33,05

30,00

49,00

25,00

21,00

Marketing de produtos químicos

Fabricação de sílica

Companhia holding da KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. e outras companhias

Fabricação de filmes e produtos químicos

Marketing de fertilizantes

Fabricação de fertilizantes

Fabricação de recipientes de plástico para alimentos

Marketing de matérias-primas sintéticas e plásticos

Marketing de matérias-primas sintéticas e plásticos

Marketing de solventes, tintas, resinas de revestimento, silicones

Comercialização de solventes, resinas de revestimentos, etc.

Comercialização de produtos químicos especiais e resinas commodities

Companhia holding com ativos na indústria de produtos químicos para alimentos

Produção de adoçantes, alimentos medicos, temperos e ingredientes funcionais

Produção de extrato de fermento e ingredientes funcionais

Produção de temperos, produtos químicos para alimentos, etc.

Comercialização de produtos químicos para alimentos (adoçantes, ingredientes funcionais, etc.)

Investimento e negócios relacionados a petróleo e produtos petroquímicos

Companhia mercantile

Fabricação de benzeno e paraxileno

Produção de sal

Fabricação de methanol

Extração de minério fosfórico / Fabricação de tijolos

gRUPO qUíMICO

EMPRESA DIREITO DE VOTO (%) ATIVIDADES PRINCIPAIS

<Subsidiárias>

Mitsubishi Corporation Technos (Japan)

MSK Farm Machinery Corporation (Japan)

Nikken Corporation (Japan)

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.)

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore)

Diamond Camellia S.A. (Panama)

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia)

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia)

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia)

The Colt Car Company Ltd. (U.K.)

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.)

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland)

MCE Bank GmbH (Germany)

MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands)

MC Factoring Rus LLC. (Russia)

Zao MC Bank Rus (Russia)

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand)

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand)

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia) 

<Afiliadas pelo método de equivalência patrimonial>

P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Indonesia)

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Indonesia)

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (Indonesia)

P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia)

Vina Star Motors Corporation (Vietnam)

Mitsubishi Motor Sales (China) Co., Ltd. (China)

FF Sheffe B.V. (The Netherlands)

MMC Chile S.A. (Chile)

MC Autos del Peru S.A. (Peru)

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand)

Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. (Thailand)

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India)

100,00

100,00

96,83

100,00

100,00

100,00

95,00

90,00

52,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

88,73

93,50

100,00 

40,00

40,00

32,28

31,00

25,00

50,00

49,00

40,00

41,00

27,50

30,00

38,00

gRUPO DE MáqUINAS

Vendas de máquinas operatrizes e industriais

Vendas e serviços de máquinas e instalações agrícolas

Locação e vendas de máquinas e outros equipamentos para construção

Comercialização e serviços relacionados a máquinas operatrizes e máquinas industriais

Propriedade e fretamento de navios

Propriedade e fretamento de navios

Financiamento de automóveis

Serviços de computador

Distribuição de automóveis

Distribuição de automóveis

Financiamento de automóveis

Distribuição de automóveis

Financiamento de automóveis

Negócios relacionados a automóveis

Financiamento de automóveis

Financiamento de automóveis

Distribuição de automóveis

Financiamento de automóveis

Distribuição de automóveis

Distribuição de automóveis

Fabricação de automóveis

Fabricação e distribuição de motores de automóveis e peças de chapa de metal

Montagem de automóveis

Montagem de automóveis e distribuição

Distribuição de automóveis

Companhia holding relacionada a automóveis

Distribuição de automóveis

Distribuição de automóveis

Fabricação de automóveis

Exportação e vendas de automóveis

Fabricação e distribuição de automóveis
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NÚMERO DE SUBSIDIáRIAS CONSOlIDADAS E AFIlIADAS PElO MéTODO DE EqUIvAlêNCIA PATRIMONIAl POR SEgMENTO DE OPERAÇÃO 
GRUPO DE 
NEGÓCIOS 

RELACIONADOS AO 
MEIO AMBIENTE 

GLOBAL E 
INFRAESTRUTURA

GRUPO DE 
FINANCIAMENTO 

INDUSTRIAL, 
LOGÍSTICA E 

DESENVOLVIMENTO

GRUPO DE 
ENERGIA

GRUPO DE 
METAIS

GRUPO DE 
MÁQUINAS

GRUPO 
QUÍMICO

GRUPO 
DE LIVING 

ESSENTIALS

GRUPO DE SERVIÇOS 
COMERCIAIS

SETOR 
CORPORATIVO

SUBSIDIÁRIAS 
REGIONAIS Total

Número de subsidiárias 
consolidadas e afiliadas 

pelo método de 
equivalência patrimonial

59 87 92 26 124 52 111 7 12 44 614 

・Número de funcionários da empresa-mãe e de todas as suas subsidiárias consolidadas: 71.994
・Número de funcionários somente na empresa-mãe: 5.637
・As empresas afiliadas com subsidiárias não são incluídas no número de subsidiárias consolidadas e afiliadas pelo método de equivalência patrimonial.

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan)

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico)

Rimtec Corporation (U.S.A.)

Amfine Chemical Corporation (U.S.A.)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited (U.K.)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. (U.S.A.)

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain)

49,00

35,00

49,00

40,00

29,78

20,00

20,00

20,00

30.00

Fabricação de peróxido de hidrogênio

Fabricação de compostos plásticos e agentes de coloração

Fabricação de componentes de PVC

Fabricação de estabilizadores e aditivos para plásticos

Fabricação por contrato de intermediários agroquímicos e ingredientes ativos

Fabricação por contrato de intermediários agroquímicos e ingredientes ativos

Fabricação por contrato de produtos biofarmacêuticos

Fabricação por contrato de produtos biofarmacêuticos

Produção de tartarato

EMPRESA DIREITO DE VOTO (%) ATIVIDADES PRINCIPAIS

<Subsidiárias>

Agrex do Brasil S.A. (Brazil)

Agrex, Inc. (U.S.A.)

Alpac Forest Products Inc. (Canada)

Art Coffee Co., Ltd. (Japan)

California Oils Corporation (U.S.A.)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia)

Cermaq Group AS (Norway)

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan)

Foodlink Corporation (Japan)

Indiana Packers Corporation (U.S.A.)

Japan Farm, Ltd. (Japan)

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japan)

MC Healthcare, Inc. (Japan)

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japan)

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation (Japan)

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan)

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan)

Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan)

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan)

Nosan Corporation (Japan)

Princes Limited (U.K.)

Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia)

Southern Cross Seafood S.A. (Chile)

TH Foods, Inc. (U.S.A.)

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan)

Yonekyu Corporation (Japan)

<Afiliadas pelo método de equivalência patrimonial>

Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China)

Himaraya Co., Ltd. (Japan)

Itoham Foods, Inc (Japan)

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan)

Kanro Co.,Ltd. (Japan)

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japan)

Lawson, Inc. (Japan)

Life Corporation (Japan)

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan)

MCC Development Corporation (U.S.A.)

Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.)

Rokko Butter Co., Ltd. (Japan)

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. (China)

81,54

100,00

70,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,42

80,00

70,00

65,98

80,00

100,00

100,00

92,15

62,00

59,81

74,78

64,45

100,00

100,00

100,00

99,50

53,16

81,92

71,02

20,00

20,02

24,32

26,35

30,05

48,41

32,40

23,50

30,00

30,00

28,71

20,87

20,00

Recepção e vendas de cereais

Recepção e comercialização de grãos

Fabricação e comercialização de polpa

Produção e comercialização de grãos de café torrado

Fabricação e vendas de óleos e gorduras vegetais processados

Mineração, refinação e comercialização de areia de silício

Cultivo, processamento e comercialização de salmões

Fabricação e venda no atacado de produtos de açúcar

Vendas de carne e produtos derivados de carne

Processamento e vendas de carnes de suínos

Avicultura/suinocultura e processamento de frangos

Rede de restaurantes de fast-food e pizzaria delivery

Suporte administrativo para gestão hospitalar, vendas de equipamentos médicos e 

farmacêuticos

Design, fabricação e vendas de vestuários

Marketing de materiais de construção e contratação de obras de construção relacionadas

Venda e marketing de materiais de embalagem, papéis, caixas de papelão e papelão 

corrugado, assim como exportação de papéis e papelões

Venda de produtos alimentícios no atacado

Fabricação de amido de milho e produtos processados relacionados

Locação e vendas de equipamentos e itens de cuidados de enfermagem

Moinho de farinha

Fabricação e marketing de ração para animais domésticos

Fabricação de produtos alimentícios e refrigerantes

Marketing de grãos e fabricação e marketing de ração para animais

Criação de salmões e trutas

Fabricação de biscoitos de arroz

Processamento e vendas de produtos marinhos

Vendas de carnes, fabricação e vendas de alimentos processados

Distribuição de suprimentos farmacêuticos e médicos

Vendas a varejo de equipamentos esportivos

Fabricação e venda de carnes e alimentos processados

Fabricação e venda de óleo de gergelim e gergelim

Fabricação e vendas de doces

Negócios relacionados a transporte e armazenamento em porto 

Rede de franquia das lojas de conveniência LAWSON

Rede de supermercados

Processamento de amido

Companhia holding (controladora) de empresas de concreto fresco

Fabricação e marketing de cimento

Processamento e vendas de queijo

Comércio atacadista de produtos farmacêuticos

gRUPO DE lIvINg ESSENTIAlS
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DADOS DA EMPRESA
(DADOS ATUAlIzADOS EM 31 DE MARÇO DE 2015)

NOME DA EMPRESA
Mitsubishi Corporation

DATA DA FUNDAÇÃO
1º de julho de 1954 
(Data de registro: 1º de abril de 1950)

CAPITAl
¥204.446.667.326

NÚMERO DE AÇõES ORDINáRIAS EMITIDAS
1.624.036.751

AÇõES lISTADAS NAS SEgUINTES  
BOlSAS DE vAlORES
Tóquio, Nagoya e londres

MATRIz
Mitsubishi Shoji Building
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 100-8086, Japan*
*Escritório registrado da nossa companhia

Marunouchi Park Building
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-8086, Japan

NÚMERO DE FUNCIONáRIOS
MC: 5.637
MC e todas as suas subsidiárias 
consolidadas: 71.994

NÚMERO DE SUBSIDIáRIAS CONSOlIDADAS 
E AFIlIADAS POR MéTODO DE EqUIvAlêNCIA 
PATRIMONIAl
614
* Empresas afiliadas das subsidiárias da Mitsubishi 
Corporation não estão incluídas.
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