
-
do, em 1970, a empresa desenvolveu 
internamente componentes com-

do mundo. A rebranding da empresa 
em 2018 sob a liderança do presi-
dente e CEO Nobumasa Ishiai levou 

da empresa. 

explica o Sr. Ishiai, “inverteu comple-

da empresa. A empresa cresceu 

-
sores com novas tecnologias, tais 
como CLEAN-Boost, um sensor de 

Bluetooth”.

conseguiu triplicar os seus lucros an-

dos gigantes mundiais dos semi-

condutores.
Estas melhorias de valor baseiam-

se na experiência de 30 anos do Sr. 

globais e podem ser resumidas em 

os pontos fortes da ABLIC desde 

a nossa singularidade ao longo da 
cadeia de valor, e depois consegui-

-

com valor acrescentado’”, explica 
o Sr. Ishiai. 

-
rios, incluindo estratégias e pontos 
de controlo para o lançamento de 
novos produtos, melhorando as 
nossas competências nucleares e 
considerando as necessidades dos 
clientes no processo. Uma delas é 

-

reafectar radicalmente os recursos 

com melhor desempenho de uma 

-

em todo o mundo para melhorar a 
-

mos ‘produtos de valor’”, explica 

de dispositivos, incluindo wafers e 
embalagens) para testar rapidam-
ente novos produtos em todos os 

desenvolvimento, fabrico e mar-
keting e vendas, incluindo um forte 

conseguimos um crescimento mais 

de lançamento”.
“A nossa terceira medida é mel-

criar cadeias de abastecimento mais 

globais, e alcançar CCC e rentabi-
lidade de classe mundial. A isto 
chama-se ‘planeamento de vendas 

elaborados”.
O Sr. Ishiai continua: “Temos 

agora uma carteira de produtos 
como nenhuma outra empresa de 
semicondutores no mundo, com 

UV para tecnologia aeroespacial até 

nichos de mercado permitiu-nos 
evitar a concorrência com outros 

grandes intervenientes, 

das principais causas 
de fracasso para muitas empre-
sas. A nossa estratégia é explorar 
o mundo em busca de nichos de 
mercado internacionais, avaliando 
constantemente os nossos pontos 
fortes e compreendendo as nossas 

Quanto ao seu passado pessoal, o 

de liderança e a minha longa car-
reira na indústria transformadora 

de especialista. Aprendi muito com 
líderes talentosos no estrangeiro, 
tais como Jack Welch. Quando tra-
balhei no Centro de Excelência na 

sede da GE Plastics nos EUA, ele 

-

aprendi foi com o meu mentor, 
Nani Beccalli (antigo CEO da GE 

ser sempre você mesmo.
Para além dos seus colegas, a 

impressionante juntos no novíssimo 
Shinkansen (comboio de alta ve-
locidade). “Muito do brilhantismo 

-
nico do mundo. Através da cultura 

, faremos avançar a 
ABLIC como uma empresa global, 
com empregados de todo o mundo 
a trabalhar pelo mesmo futuro de 
progresso, dentro do Grupo Mine-
bea-Mitsumi”.

aos meus empregados toda a 
minha experiência, como funciona 
um semicondutor, desde a entrada 

-
condutores.

Desde a sua rebranding em 2018, a ABLIC tornou-se líder 
mundial em tecnologia e soluções de semicondutores analógicos.

ABLIC autocarro em uso em 

Takatsuka Unit, sala limpa em 
Chiba

CLEAN-Boost detector de fuga 

Nobumasa Ishiai,  
Presidente e CEO
ABLIC Inc. www.ablic.com

“Ser um fabricante de semicon-
-

cimentos especiais e um processo 

o Sr. Ishiai, “mas o resultado é um 
produto inteligente e de alto valor 

pessoas conheçam esta verdade o 

“O meu credo foi formado a partir 
das minhas experiências passadas: 
viver a vida com humildade, calor 

“Esta mentalidade nasceu de mono-

mais importante é o capital humano 

em andamento. Mesmo se tiver o 
melhor produto do mundo, se as 

diminuir. Motivar os nossos fun-

-

inovar e alcançar um crescimento 

mono-

importante no processo de fabrico, 

-
er o cliente é chamada omotenashi, 

-
cançado através dos nossos pontos 
fortes acima mencionados; é um 
processo totalmente interligado”.

A marca ABLIC, um nome 
criado a partir de ABLE e IC (cir-
cuito integrado), expressa o facto 

de a tecnologia de semicondutores 
abrir possibilidades e ter sido central 
para o sucesso da empresa nos seus 

semicondutores. Esta forte imagem 
de marca é um diferenciador de 
outras empresas B2B e uma das 

-
sos empregados se orgulham do seu 
local de trabalho”.

-

oito linhas de produtos únicas da 
sua carteira, todas elas alinhadas 

consiste exclusivamente em produ-

Com produtos excitantes em pre-

-
-

uma abordagem mais directa, ime-
diata e centrada no cliente”, explica. 
“Pode-se falar de desenvolvimento 

-

a nossa tecnologia CLEAN-Boost 
pega apenas em algumas gotas de 

tecnologia abre possibilidades ilim-

mercado, recebeu um prestigioso 
prémio do IEEE (Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers) 
nos Estados Unidos da América.  

para esta tecnologia relacionada 

bem como no sector da enferma-

-
gem para transformar um problema 

mas também um funcionamento 

Apesar de ser uma empresa 

os seus limites. “Os nossos esforços 

o Sr. Ishiai, “as vendas e o design 

Manter esta forte presença global 
na indústria é uma prioridade para a 

ABLIC. “Actualmente, 70% das nos-

esse valor. Atribuo a impression-
ante capacidade da empresa para 

-

“Estamos estruturados para 
-

melhorias em cada processo em 
benefício dos nossos clientes. A 

todos os nossos clientes possam 
-
-

sença global permite-nos oferecer 
um apoio abrangente aos nossos 
clientes, independentemente da 

pedidos dos clientes em 24 horas, 
independentemente da sua local-

Outro aspecto importante é trab-

do mundo.

“Temos actualmente novas parce-
rias em desenvolvimento. Estamos 
a procurar trabalhar com novas 

Colaboramos também com os prin-

desenvolver novas tecnologias”.
“Quando se trata de parceiros co-

-
ostos a colaborar com outros. Con-
centramo-nos nas actuais prioridades 
e tendências globais, onde podemos 

nicho para demonstrar a nossa força 

nossa estratégia para o futuro con-

siste em expandir a nossa presença 
na Europa e nos Estados Unidos, onde 
vemos o maior potencial”.

-

de o melhorar.
“O valor acrescentado, na minha 

produtos de alta gama, mas tam-
bém da imagem de marca atractiva 
da ABLIC, do desenvolvimento de 

-
-

a nossa mentalidade de , 

“O estado actual do 
mundo precisa dos 
nossos produtos 

contribuem para a 
sociedade e a tornam 

mais inteligente e mais 

O conhecimento de 

O desenvolvimento dos 
recursos humanos é a chave 
para a excelência da ABLIC em 
semicondutores analógicos
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