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AUDITORIA VDA 6.3 - SIEMENS VDO

Qualidade

Organizacional

Parabenizamos a todos os colaboradores pela
conquista do resultado de Fornecedor A - Siemens
VDO, de acordo com avaliação de Auditoria VDA 6.3
conduzida em nossas dependências pelo próprio
cliente. Atingimos a pontuação de 95,8%, de um
total de 100%.
Dentre os quesitos auditados estavam RH,
Qualidade, Metrologia, FMEA, etc. Fomos muito bem
avaliados e sabemos que temos que melhorar
sempre o nosso desempenho para mantermos o
padrão de excelência no atendimento ao cliente
Parker Seals.
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A Divisão Seals adquire novos equipamentos

Produtos

Eventos
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A Parker Seals está investindo uma substancial soma em US$ para a aquisição de
novos equipamentos como parte da estratégia de modernização do seu parque
industrial.
Em julho de 2006 adquirimos 2 prensas de 500 toneladas, com 2 platôs cada e até o
final de 2006 teremos outras 6 prensas de 350 toneladas
com 2 platôs cada, além de outra específica para testes.
Além de trazer benefícios quanto à confiabilidade dos
equipamentos e melhor qualidade aos produtos, estes
novos equipamentos também proporcionarão melhor
ergonomia aos colaboradores e um aumento de
capacidade produtiva em até 40%, o que permitirá um
avanço em nossos prazos de entrega, bem como o
desenvolvimento de novos itens.

EVENTOS
Open House 2006
Em parceria com o Grêmio Recreativo Parker e com o
excelente suporte do pessoal da GR, realizamos
no dia 23 de julho, o OPEN HOUSE 2006,
também conhecido como FESTA JULINA. Este
ano o nosso evento de integração foi
cuidadosamente organizado para atender
os principais clientes da nossa festa, que
foram os filhos dos nossos colaboradores,
cuja presença superou todas as nossas
expectativas.

Como para participar do evento, cada convidado contribuiu com 1kg de alimento não perecível, fomos também
surpreendidos com mais de 1/2 tonelada de alimentos que, como sempre, serão doados para entidades carentes da
região.
Dentre as principais atividades do Open House, destacamos a tradicional visita dos familiares à fábrica e a entrega dos prêmios do
Programa Idéia Lean para mais de 100 colaboradores.
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Rede de Distribuidores Autorizados Parker Seals
Aroplan

Control Tech

Não poderíamos deixar de
parabenizar nosso Distribuidor
Autorizado Aroplan por duas
conquistas muito importantes neste
mês de Julho:
Primeiro, pela restruturação de sua
sede em Campinas, São Paulo, que
passa a ser também uma Parker
Store, com uma ótima infraestrutura para atendimento dos
clientes daquela região.
Segundo, pela recomendação da
certificação ISO-9001:2000 pelo
órgão certificador BVQI/InMetro.
Dentro de 30 dias eles receberão o
certificado.

Parabenizamos o nosso
Distribuidor Autorizado
C o n t r o l Te c h p e l a
inauguração de mais uma
filial no último dia 6 de
Julho de 2006 em Santa
Cruz do Sul, Rio Grande do
Sul, região de grande
potencial econômico.
A filial Control Tech de
Santa Cruz do Sul é uma loja Parker
Store que dispõe de um amplo e
diferenciado estoque e profissionais
capacitados e treinados para
melhor atender os clientes da
região. Grandes clientes como Souza Cruz, Philip
Morris, Alliance One e Universal Leaf estiveram
presentes no coquetel de inauguração e puderam
conferir de perto a excelente infra-estrutura da
nova loja.

Hidrokras
Nosso Distribuidor Autorizado Hidrokras vem desenvolvendo uma
parceria de longa data com seu cliente Divimec Tecnologia
Industrial Ltda, sediado no município de Glorinha, Rio Grande do
Sul.
A Divimec consolida uma posição de destaque no mercado nacional
de máquinas e equipamentos para processamento de bobinas de
aço ao longo de seus 18 anos de existência. Líder em seu segmento
no mercado nacional, com clientes espalhados por 12 estados da
união, e tendo exportado para o México e Argentina, é considerada
atualmente com nível de competitividade aos dos equipamentos
produzidos no exterior.
Para garantir aos clientes a melhor solução no serviço de corte e
conformação de chapas metálicas em bobinas, a Divimec necessita de
um rigoroso processo de escolha dos seus fornecedores, avaliando
custo, qualidade, durabilidade, atendimento e também a abrangência
de mercado.
A partir deste conceito, a Divimec desenvolveu uma parceria com a

(Fábrica DIVIMEC)

Maicon Flor (Divimec)
Luis Elio Martins (Hidrokras)
André Lopes (Divimec)

Parker Seals no fornecimento de vedações, contando com o atendimento sempre eficiente da Hidrokras. "Procurando
crescer ainda mais no mercado, a Divimec investe muito na qualidade, levando sempre a garantia de solucionar
problemas. Com esta filosofia a Parker Seals agrega muito ao nosso produto", afirma Maicon Flor, Gerente de
Suprimentos da Divimec.
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