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A EMPRESA
A 2WAY BRASIL é uma empresa global com escritórios nos EUA, Europa, Hong 
Kong e Brasil, especializada na busca e fornecimento dos mais variados tipos 
de materiais industriais fabricados em todo o mundo e que não são 
encontrados no Brasil.  
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Temos acesso a milhares de produtos e fornecedores, colocando à disposição de 
nossos clientes os melhores serviços de supply chain no mercado mundial com rapidez, 
modernidade e confiabilidade. 

Centralizamos serviços de compras de peças no exterior, logística e nacionalização.

UMA EMPRESA GLOBAL



Somos especialistas na busca e 
fornecimento de peças de reposição nos 
mais diversos segmentos, tais como: 

● Distribuição elétrica, automação e controle; 
● Motores, bombas e válvulas industriais; 
● Instrumentação de processos e sistemas de 

medição;
● Materiais mecânicos, hidráulicos e pneumáticos;
● Partes e peças de máquinas; 
● Itens considerados dificeis de encontrar 

(hard-to-find); 
● Itens não fornecidos no mercado brasileiro que 

seriam importados
● Itens obsoletos. 

PRODUTOS



BENEFÍCIOS

www.2waybrasil.com.br

Qualquer item de importação

Fornecimento de qualquer 
item não encontrado no 

mercado brasileiro. Acesso a 
peças obsoletas e 
descontinuadas

Reduza custos

O preço de materiais fora do 
Brasil é significativamente 

menor que aqueles 
oferecidos por distribuidores 

locais.

Otimize seu Departamento 
de Compras

Fornecemos qualquer marca, 
reduzindo o número de 

fornecedores, o que aumenta 
a eficiência dos seus 

departamentos logístico e de 
compras.
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NOSSAS
ÁREAS DE ATUAÇÃO
A 2WAY BRASIL abrange diversas áreas de atuação, 
dentre as quais se destacam as seguintes: 

● Mineração
● Automotiva
● Farmacêutica
● Óleo & Gás

● Cimento
● Papel & Celulose
● Alimentícia
● Aviação



ONDE ESTAMOS

Estamos localizados em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais e um dos principais 
polos industriais do Brasil. Além de fácil acesso, contamos com um eficiente sistema 
logístico do aeroporto de Confins, o que nos possibilita uma grande eficiência em todo o 
processo, desde a origem até a entrega dos produtos aos nossos clientes.
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https://2waybrasil.com.br/logistica
https://2waybrasil.com.br/logistica


ALGUNS DE
NOSSOS CLIENTES
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Solicite seu orçamento
através do site: 

www.2way.com.br

Ou pelo telefone: 

+55 31 3234-2500

FAÇA UM 
ORÇAMENTO!
Nós encontramos a peça
que você procura!

https://2waybrasil.com.br/

