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Grupo Seal da Parker a caminho da liderança mundial
Com investimentos previstos de aproximadamente US$1bilhão nos próximos anos,
destinados à
expansão, modernização e aquisições, o Grupo Seals da Parker caminha rapidamente para a liderança
mundial em vedações. Além das várias aquisições realizadas em 2006, o Grupo já inicia 2007 com a
recente incorporação da Rayco Technologies de Singapura, empresa focada em vedações de alta
tecnologia para os segmentos de semicondutores, alimentício, medicinal e farmacêutico e a implantação de
mais uma operação na China, destinada à fabricação de vedações termoplásticas e PTFE.
Estas ações estão em linha com a estratégia de diversificação do Grupo, bem como a busca por plataformas
de alta tecnologia em segmentos de grande potencial estratégico e regiões de rápido crescimento.
Com mais de 50 plantas em todo o mundo e um total de funcionários acima de 8.000, o Grupo Seal da Parker
tem se posicionado como parceiro global de seus clientes, buscando incessantemente manter os mais altos
padrões de qualidade, serviços e entrega em todas as suas operações. O elevado compromisso com clientes
e parceiros têm garantido crescimento anual composto acima de 16% nos últimos 10 anos e a certeza de
que este compromisso é a essência do nosso negócio e a razão do nosso sucesso.

Planta da RAYCO em Singapura

NOVOS PRODUTOS

PÓLO AUTOMOTIVO INTERIOR PAULISTA

Já encontra-se disponível em nosso estoque todo material
promocional para a nova linha de Adesivos.
São catálogos, boletins, banners, tabelas técnicas e flyers, todos
confeccionados com conteúdos essenciais para ajudar na divulgação
dos adesivos anaeróbicos para travamento e fixação, adesivos à
base de cianoacrilato e vedante semi-secativo.

Quem deixa a Capital paulista e toma o asfalto do sistema
Anhanguera-Bandeirantes pode contar dezenas de empresas do
setor automotivo instaladas pelo caminho: só em trecho de cerca de
90 quilômetros, de Perus, na zona Oeste de São Paulo, até Valinhos,
já na região próxima a Campinas, são mais de vinte.
A localização atrai pelos bons acessos, proximidade de clientes e
benfeitorias das cidades, que se esforçam por trazer cada vez mais
investimentos de olho no aumento de arrecadação e empregos. O
resultado é uma concentração de empresas por segmento,
formando uma das importantes áreas do pólo automotivo do Interior
paulista.
(Revista Autodata no. 211 - Março 2007, pág.48)

TREINAMENTOS
No mês de Março foram realizados
treinamentos para os Distribuidores
Vedamaq e Hidracil, localizados em
Uberlândia/MG e Goiânia/GO,
respectivamente.
O representante da Parker Seals, Renato
Peredne, ministrou os treinamentos:
• Dia 27/3 Vedamaq com a presença de 23 pessoas.
Temas abordados: Princípios Básicos da Vedação e
Manutenção
• Dias 29 e 30/3 Hidracil com a presença de 40 pessoas.
Temas abordados: Princípios Básicos da Vedação e
Adesivos Químicos
Esperamos que com esta qualificação
nossos distribuidores possam ampliar
sua penetração no mercado local,
conquistando novos clientes e novas
aplicações.
A Divisão Seals se disponibiliza para o
treinamento da força técnica e de
vendas de toda a sua rede de
distribuição.

A Parker Hannifin Divisão Seals também está situada neste trecho,
em Perús, desde 1990, com sua fábrica em um total de área
construída de 12.500 m² fabricando anéis o'ring e peças moldadas,
vedações e gaxetas para sistemas hidráulicos e pneumáticos,
vedações de precisão usinadas e extrudadas, vedações
metal/borracha, vedações em PTFE, montagem de conjuntos,
blindagem de interferência eletromagnética (EMI) e materiais para
controle térmico.
Com sua localização privilegiada, a Parker Seals está muito próxima
de alguns principais clientes, que também estão neste eixo
Anhanguera-Bandeirantes, facilitando muito o atendimento e
entrega de produtos.

EVENTOS
REUNIÃO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS PARKER
A Reunião Nacional com os Distribuidores Autorizados da Parker foi realizada com
sucesso nos dias 22 a 24 de Março de 2007, em Guarulhos SP, quando
estiveram presentes mais de 87 distribuidores.
Todas as Divisões tiveram a oportunidade de apresentar suas novidades, como
lançamentos de produtos, novas aplicações, novos catálogos, serviços, etc.
O workshop desenvolvido foi sobre
" P r o p o s t a d e Va l o r " o n d e o s
distribuidores puderam apreender
novas ferramentas para apresentação
de propostas de lucros aos seus
clientes, ao invés de apenas produtos e
novas opções de fornecimento, através
de soluções diferenciadas,
inovadoras e com percepção de
valor agregado.

AGENDA
Não deixe de agendar uma visita a nossos stands
nas feiras Automec e Agrishow, onde teremos o
prazer em receber você para uma boa conversa e um
cafezinho:
AUTOMEC 8ª Feira Internacional de Autopeças,
Equipamentos e Serviços
Data: 10 a 14 de Abril de 2007 Local: Anhembi São
Paulo / SP
Horários: terça a sexta-feira das 10h às 19h e sábado
das 9h às 17h
Localização do stand: F50 / G51
AGRISHOW Feira Internacional de Tecnologia
Agrícola em Ação
Data: 30 de Abril a 5 de Maio de 2007 Local:
Ribeirão Preto / SP
Horários: segunda a sábado das 8:00 às 18 horas
Localização do stand: E328 Rua E

Ao final do encontro foi aberta
uma sessão de Perguntas &
Respostas, sendo as perguntas
direcionadas a cada Gerente
Geral das Divisões.
Como fechamento da reunião nacional de Distribuidores Parker, foram entregues
certificados de reconhecimento aos três distribuidores com "O Maior Volume de
Compras" no Ano Fiscal de 2006 de cada divisão.
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