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FENASUCRO 2007
De 18 a 21 de Setembro
aconteceu a Fenasucro e
Agrocana 2007, em Sertãozinho,
interior de São Paulo. Os 420
expositores receberam 26.551
visitas para um intenso, focado
e profissional intercâmbio
dentro do Centro de Eventos
Zanini. A redução do número
de visitantes comparado a 2006
(55 mil) deveu-se ao processo
de qualificação seletiva dos
visitantes, focando profissionais
que atuam diretamente no
setor, principalmente as usinas.
Ao todo, 41 países, incluindo o
Brasil, enviaram representantes
ao evento.
A expectativa é que o número de
R$1,65 bilhão em negócios possa
ser superado até o final do ano.
De acordo com a organizadora
da feira, Multiplus Eventos, com

a construção de dezenas de
novas usinas, principalmente
no Brasil, além da reforma das
unidades já existentes, as vendas
no mercado sucroalcooleiro
continuam em alta para
as empresas que vendem
equipamentos e produtos
para este setor. Tradicionais
indústrias que abastecem
as usinas comemoram o
crescimento representativo
de seu faturamento com a
venda de máquinas agrícolas,
caldeiras, turbinas, difusores,
compressores, motores,
acionamentos e sistemas
de automação, entre tantos
outros que promovem uma
produtividade cada vez maior.
Além de um stand corporativo
com a participação de todas as
divisões, a Parker Seals também
estava muito bem representada
no stand de seus distribuidores
Parkits e Riberseals, com a
exposição dos kits de reparo;
anéis, gaxetas e raspadores para
fluidos hidráulicos; bem como
sua linha de travas, fixadores e

adesivos químicos.
Para a Parkits, a procura
direcionada ao seu stand
foi intensa durante todo o
evento. A visitação maciça
dos profissionais do setor
superou as projeções iniciais,
mas o que também se
percebeu foi a presença forte
de visitantes de segmentos
de mercado não ligados
diretamente ao setor como:
multinacionais fabricantes
de ferramentas elétricas
portáteis e eletrodomésticos,
automação industrial, químico,
florestal, construção civil e
grãos, provando que a feira
é um ambiente pluralizado
de negócios de relevante
importância estratégica para a
Parkits.

PRÊMIO SESI

A unidade da Parker em São Paulo

é compartilhada pelas divisões
Seals e Refrigeração e conta
com 400 colaboradores.
A competição é desenvolvida
através de questionários
de avaliações que inclui
a participação dos
colaboradores, entrevistas
pessoais e também a visita
dos auditores Sesi no local de
trabalho.
Dentre os requisitos da
Parker que receberam o
reconhecimento do Prêmio
PSQT, estão o programa
educacional interno, a
oportunidade de avanço na
carreira, o programa de Ginástica
Laboral, a integração através de
festas e as atividades sociais.
De acordo com Elisabete Oliveira,
Supervisora de Desenvolvimento
de Recursos Humanos da unidade,
“Nesses quatro anos de participação
no Prêmio SESI, conseguimos

observar que não só ganhamos
experiência, mas que acima de
tudo aprendemos bastante e
melhoramos em muitas áreas na
Gestão de Pessoas. Tem sido um
excelente trabalho de melhoria
contínua que reforça a estratégia
da Parker de Funcionário com
Poder de Decisão”.

NOVO BOLETIM TÉCNICO
Compostos para alta vedação de fluidos hidráulicos
para o mercado de óleo e gás.
A Parker Seals sempre busca
oferecer ao mercado produtos
customizados para aplicações
específicas, facilitando assim
a aquisição dos mesmos pelas
indústrias.
Este mês, o mercado que
ganhou mais dois compostos
especialmente formulados foi o
de Óleo & Gás.
Os fluidos hidráulicos mais
amplamente utilizados para
prospecção e extração de petróleo
no Brasil têm naturezas químicas
semelhantes, porém, reagem
diferentemente com poliuretanos
convencionais, gerando
problemas para as indústrias, em
manter-se em estoque peças para
cada fluido em específico.
Os compostos Parker P4601A90

HW525 e HW443*, oferecendo
vida estendida em aplicações
onde altas temperaturas são
necessárias, além da melhoria
no custo efetivo com menor
investimento.
Solicite sua cópia do Boletim
Técnico 010-07BR para
conhecer as demais vantagens
dos novos compostos Parker
Seals bem como os dados de
compatibilidades químicas.

(poliuretano) e W4719D45
(NBR) foram especialmente
formulados para aplicação
em compatibilidade com os
fluidos hidráulicos Oceanic

Reconhecida entre as 5 marcas preferidas pelos
leitores da Revista NEI.

A Divisão Seals agradece
a preferência e coloca-se à
disposição de seus clientes
para juntos criarmos soluções
inovadoras que assegurem seu
sucesso.

De 11 a 15 de Setembro, nosso
Distribuidor Autorizado
Hennings participou da
Intermach 2007 - Feira e
Congresso de Tecnologia,
Máquinas, Equipamentos
e Serviços para a Indústria
Metal-Mecânica, realizada em
Joinville/SC, cidade que tem
toda uma história de pesquisas
e desenvolvimentos metalmecânico, sendo a cidade mais
representativa do setor no Sul
do país, onde a Hennings possui
uma filial.
A Intermach 2007 superou as
expectativas e contou com 800
empresas expositoras e teve mais
40 mil visitantes. Durante todo
o evento o stand da Hennings
foi bastante visitado e despertou
bastante interesse pelos visitantes
e clientes que conferiram as
novidades expostas.

REUNIÃO REGIONAL DE
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
Para o FY08 (ano fiscal 08), a
Parker Seals decidiu que, ao
invés de realizar uma reunião
nacional com toda a rede de
distribuidores autorizados,
realizará reuniões regionais,
agrupando os distribuidores
conforme sua localização. Com
a reunião regionalizada, além
do número de participantes ser
menor, os distribuidores ficarão
mais à vontade para discussão de
assuntos que referem-se somente

à sua região, tipos de mercados,
necessidades específicas, etc.
A região São Paulo 1 (Capital,
Jundiaí, Campinas, Vale) já
realizou sua reunião regional no
dia 21/09, com ótimos resultados.
Durante a reunião estão sendo
apresentados novos produtos,
como PTFE Fluid Power,
PTFE Lip Seal, Rotary Seal e
revitalização da linha de Kits de
Reparo, entre outros.

As datas previstas para as próximas reuniões são:

TOP FIVE

Por mais um ano a Parker
Divisão Seals foi
indicada como marca
preferencial de
Anéis de Vedações,
Vedações, Vedações
Especiais e Gaxetas,
de acordo com a 25ª.
Pesquisa Nacional de
Preferência de Marca
conduzida anualmente
pela Revista NEI TOP
FIVE.

“foi ótima a nossa presença
juntamente com a Parker Seals
e a Parkits, pois proporcionou
maior visibilidade no mercado
sucroalcoleiro, propiciando
a oportunidade de novos
negócios.”

INTERMACH 2007

Parker é eleita a 4ª melhor empresa para se trabalhar.
A Parker Hannifin – unidade de
São Paulo – Perús, foi reconhecida
recentemente pelo SESI (Serviço
Social da Indústria) como sendo
a 4a melhor empresa para se
trabalhar na categoria Grande
Empresa - Região de São
Paulo através de seu Prêmio
Sesi Qualidade no Trabalho
2007. A Parker vem alcançando
posições destacadas a cada ano,
apresentando uma melhoria
expressiva, saindo do 9o lugar que
obteve em 2006 para o 4o lugar em
2007.
As cinco empresas finalistas da
região de São Paulo (Capital, ABCD,
Guarulhos, Santos e Cubatão),
em ordem classificatória, foram:
1º.Thyssen Krupp, 2º.Companhia
Siderúrgica Paulista - Cosipa,
3º.Petróleo Brasileiro - RPBC,
4º.Parker Hannifin São Paulo e
5º.Cummins Brasil.

“A diversidade percebida na
Fenasucro reforça o empenho
de intensificar o trabalho em
novas fronteiras comerciais,
onde os meios de divulgação
e abordagens convencionais
normalmente não alcançam.”
– declara seu diretor Geraldo D.
Tobaldini.
Na opinião dos sócios da
Riberseals, Luiz Carlos Bicudo e
Ricardo Lima, que participaram
da feira pela segunda vez,
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Região São Paulo 2 – Local: Piracicaba – 26/10/07
Região Minas Gerais e Centro-Oeste – Local: Belo Horizonte – 09/11/07
Região Sul – Local: Porto Alegre – 07/12/07
Região Nordeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo – Local: Rio de Janeiro – 08/02/08

AGENDA
MERCOPAR – Feira de Subcontratação e Inovação Industrial
Data: 23 a 26 de Outubro de 2007
Horário: das 14 às 21 horas
Local: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva
– Caxias do Sul/RS

