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Fundada em 1967, através da aquisição da planta 
da Ferodo em São Roque/SP, a Jurid Friction inicia 
suas atividades no Brasil, atuando nos mercados 
automotivo, aeronáutico, ferroviário e de motocicletas. 
Em 1982, é inaugurada a planta de Sorocaba/SP 
e em 2018 é constituída a Jurid do Brasil Sistemas 
Automotivos, mantendo e aprimorando a produção 
de pastilhas de freios para veículos leves e pesados 
nos mais altos níveis de qualidade para atender os 
requisitos das principais montadoras de veículos 
originais e para o mercado de reposição.

A Jurid do Brasil leva para o 
mercado automotivo qualidade 
e segurança através da sua 
linha de produtos para sistema 
de freios com as marcas 
Ferodo e Jurid.
 



Somos uma empresa que preza pela qualidade e segurança 
de nossos produtos através da constante melhoria dos 
processos. Por isso, oferecemos as melhores pastilhas de 
freios, sapatas, lubrificantes para freios, fluidos para freios e 
acessórios para o mercado de reposição e mercado original.

Uma linha de produtos 
com alta performance.

A pastilha de cerâmica da linha Ferodo Top Premium é a primeira 
pastilha com tecnologia cerâmica produzida no Brasil.

Nossas linhas são fabricadas em conformidade com os mais 
rígidos padrões de qualidade para fornecer produtos de alto 
padrão e confiabilidade.
Preocupada com a qualidade, tecnologia e cuidado com o 
meio ambiente, a empresa é certificada pelas normas IATF 
16949, ISO 9001, INMETRO, ISO 14001, OHSAS 18001, 
INTI, SGS.

Alta qualidade, 
segurança e bem-estar.

A marca JURID é tradicional no mercado automotivo. 
Comercializada também nas principais montadoras, 
oferece, através de sua Linha Premium, um amplo 
portfólio de produtos.

Linha automotiva

Linha moto

Por serem produzidas à base de fibras cerâmicas, com 
tecnologia de alta qualidade e por possuírem baixo teor 
metálico, oferecem várias vantagens:

Vantagens da linha Ferodo.

Maior durabilidade

Conforto desde as
primeiras frenagens

Redução expressiva
de sujeira de fuligem

nas rodas

Baixíssima incidência
de ruído

Menor distância
de parada

Redução da possibilidade
de ocorrência do fading

(perda de eficiência, parcial 
ou total dos freios, por efeito 

de superaquecimento)

Lubrificante

Fluido para freios

Pastilhas

Linha completa de 
pastilhas de alta qualidade, 
performance e durabilidade.

Sapatas

As sapatas possuem excelente 
composição no material de 
atrito, proporcionando conforto, 
segurança e alta performance.

BL-20 é um lubrificante e 
antirruído cerâmico de alta 
performance para freios.

A Linha Premium oferece 
solução de fluidos para 
todos os tipos de veículos 
através do DOT3, DOT4 e 
DOT 5.1.

As pastilhas Ferodo para motocicletas de altas cilindradas 
são oferecidas nas composições Sinterizadas, Ecofriction 
e Platinum.


