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 m 2011 a Parker comemora 40 anos de atividades no Brasil. Essa história, mar-

cada pelo desenvolvimento de parcerias com nossos clientes e de tecnologias de 

movimento e controle, fez com que a companhia crescesse e ganhasse espaço para 

escrever seu nome na história do desenvolvimento do país. Ao longo desses 40 anos a Parker 

desenvolveu uma invejável rede de distribuição, cuja abrangência permite oferecer aos nos-

sos clientes, prontamente, nas mais remotas regiões deste país, o que é um dos pilares de 

nossa estratégia e nossa prioridade número 1: a excelência no serviço ao cliente. 

Adquirimos várias empresas que agregaram novos produtos ao já incomparável portfólio da 

Parker e ajudaram a aumentar a participação de mercado das operações no Brasil. E o mais im-

portante: gerando empregos para os brasileiros. Somos aproximadamente 1800 funcionários 

dedicados ao crescimento da empresa e evoluindo profissionalmente em uma empresa cuja cul-

tura de desenvolvimento de seus talentos é cada vez mais forte. Investimos na modernização de 

nossas fábricas, na constante reorganização de nossa força de vendas e no desenvolvimento de 

nossos colaboradores.

O que construímos ao longo destes 40 anos e as expectativas em relação à economia do país, permitem que eu olhe 

para os próximos 40 com uma boa dose de otimismo. Por muitos anos o Brasil foi conhecido como o país do futuro. 

Parece que o futuro finalmente chegou. Arrisco dizer que, de certa forma, o Brasil vive um momento parecido com o 

vivido no início da década de 70, o chamado milagre econômico brasileiro, quando o PIB cresceu a uma taxa média 

acima de 10% ao ano. Estamos no início de um novo ciclo de oportunidades e crescimento para o país e consequen-

temente para as empresas que se prepararam para aproveitar este momento. Dentro deste contexto é que decidimos 

pelo lema de nossa campanha para comemorar os 40 anos da Parker no Brasil:

EXPERIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA UM BRASIL CADA VEZ MAIS FORTE

O lema retrata o momento vivido pelo país e o quanto estamos posicionados para ajudar nossos clientes e parceiros a 

superar os próximos desafios que virão, através de parcerias de confiança construídas ao longo do tempo, da constante 

modernização de nossas fábricas, de novas tecnologias e do reposicionamento de nossa força de vendas e desenvolvi-

mento de nossos talentos. Tudo isso para fazer parte dos próximos 40 anos da história deste país.

E

RicaRdo Machado
PRESIDENTE do Grupo Latino americano
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ValoREs

soMos a PaRkER....
Nossos negócios são fundamentados na crença em re-

lações justas, tanto com nossos clientes como com nossos 

funcionários. Acreditamos que nosso crescimento e nosso 

futuro estarão assegurados se honrarmos a tradição na ex-

celência e a adesão contínua aos nossos principais valores. 

cultuRa VEncEdoRa
Honestidade, respeito e comportamento ético são valo-
res fundamentais na Parker. A diversidade é bem-vinda e 

encorajada em todos os aspectos e em todas as nossas ope-

rações, em qualquer lugar do globo. Buscamos o aumento 

da qualidade de vida através da liderança responsável, tam-

bém globalmente. 

PEssoas aPaixonadas
Temos força - todas as ideias, independentemente de 

função ou posição, são consideradas e têm valor. Somos 

dedicados e temos consciência do valor de nosso esforço 

coletivo. Acreditamos que nossa força vem das relacões 

que estabelecemos uns com os outros, com nossos clien-

tes e com o mundo que servimos.

cliEntEs Valiosos
Queremos deleitar nossos clientes, colaborando com 

os mesmos e respondendo às suas necessidades. Sabe-

mos que nosso sucesso só será possível se aumentarmos 

sua produtividade e lucratividade, assegurando assim, seu 

sucesso também. Temos o compromisso de servir nossos 

clientes por meio da inovação, criação de valor, e soluções 

e sistemas da mais alta qualidade.

lidERança coMPRoMEtida
Nós lideramos pelo exemplo, demonstrando nossos valo-

res em todas as circunstâncias e a qualquer momento. Nossa 

experiência e habilidades são fundamentais para a excelên-

cia operacional da Parker. Assumimos a responsabilidade 

por atingir os resultados que nossos acionistas esperam. Nós 

escutamos, encorajamos uns aos outros, e nos orgulhamos 

de nosso crescimento e conquistas.

Acreditamos que, se aderirmos a estes princípios básicos, nos-

sa empresa continuará sendo a líder global em movimento e 

controle. Acima de tudo, acreditamos que por meio de nosso 

talento e de nossos produtos, a Parker pode ajudar a fazer a 

diferença em nossas comunidades e em todo o planeta.

soMos a PaRkER…
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TODA A TrAjETórIA DO SucESSO ATuAl

PaRkER hannifin

 udo começou quando um engenheiro de 33 anos chamado Arthur L. Parker fundou a Parker Componentes, 
em 1918. O Sr. Parker alugou um galpão no lado oeste da cidade de cleveland (EuA) para desenvolver um ino-

vador sistema pneumático para freios de caminhões e ônibus. No ano seguinte, ele planejou uma grande viagem 

promocional para lançar seus produtos. colocou todo o seu estoque em um caminhão e partiu para essa jornada. Durante 

o trajeto, um pneu estourou e o caminhão acabou caindo ladeira abaixo nos Montes Apalaches. com a mercadoria toda 

avariada, Parker foi obrigado a decretar falência.

T
Mas Arthur Parker não desiste! Ele começa a trabalhar 

como engenheiro na empresa Ferroviária Nickel Plate, en-

quanto economizava dinheiro para reerguer seu negócio. 

Parker iniciou sua nova empresa em 1924, já incorporan-

do e desenvolvendo novos mercados para seus acessórios 

pneumáticos e hidráulicos.

O estrondoso crescimento da indústria automobilística nos 

anos 20 alavancou ainda mais os negócios da Parker. Inú-

meros pioneiros da indústria da aviação, também sediada 

em cleveland, procuraram a Parker para desenvolver com-

ponentes hidráulicos confiáveis para substituir pesados 

motores e peças mecânicas usadas para movimentar as su-

perfícies de controle das aeronaves.

Durante os anos 30, os recursos financeiros da Parker qua-

se acompanharam a Grande Depressão que se abateu so-

bre os Estados unidos. A solução foi sobreviver vendendo 

os seus produtos com uma margem de lucro mínima. Em 

1935, após a falência da empresa de automóveis Hupp, o 

otimista Arthur Parker comprou o gigantesco prédio onde 

se localizava a Hupp, para instalar seus 38 funcionários.

Nas décadas seguintes, Parker alugaria a maioria dos 

espaços para outras companhias locais. Mas a expansão 

dos negócios acabou por ocupar todo o prédio de 46.450 

m2. O negócio começou a acelerar à medida que os anos 

40 se aproximavam. Até 1939, as vendas giravam em tor-

no de uS$ 3 milhões.

respondendo ao chamado patriótico, na 2ª Guerra Mun-

dial, a Parker é obrigada a interromper toda a fabricação de 

seus produtos para apoiar os esforços de guerra. A empresa 

se tornou a maior produtora de conectores e válvulas hi-

dráulicas para aeronaves em todo o mundo. Nessa época, o 

número de funcionários alcança 5.000.
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Primeira sede da Parker em Cleveland, nos Estados Unidos

Arthur L. Parker, fundador Caminhão que despencou na ribanceira com a mercadoria



  prematura morte do Sr. Parker, em 1º de janeiro de 1945, e o término da guerra oito meses depois, traz o 
inesperado cancelamento da parceria com o Departamento de Defesa do governo americano, deixando a 
Parker sem seu único cliente. A empresa estava prestes a decretar falência, mas a viúva Helen Parker se recusa 

a aceitar a situação e, ao invés de desistir da empresa, recruta nova gerência e lidera a transição da tecnologia aeronáutica 

para aplicações industriais. lentamente, a Parker se restabelece como uma empresa com bases industriais.

REiVEntaR-sE
é PREciso

Entre as décadas de 50 e 60, os negócios crescem no seg-

mento industrial. Aliado a isso, o volume de vendas au-

menta quando a Parker começa a fornecer produtos para 

o Departamento de Defesa para apoiar a Guerra da coreia. 

Em 1957, a Parker se une com a Hannifin corporation, uma 

empresa líder na produção de cilindros e componentes 

hidráulicos. Parker Hannifin corporation se torna a nova 

marca da empresa, assinalando um novo comprometimen-

to com aquisições estratégicas como chave para o futuro 

crescimento, compromisso que continua até hoje.

A Parker Hannifin atinge seus objetivos, metade da produ-

ção destina-se ao mercado industrial. As vendas já atingem 

uS$ 43 milhões. já em 1960, a Parker Hannifin começa a ex-

pandir seus negócios em outros países. O crescimento ace-

lerado das vendas nos segmentos industrial e aeroespacial 

A
DA quASE FAlêNcIA A uM NOVO cOMEçO

eleva a empresa ao status de uma das 500 maiores dos EuA. 

Nesta fase, a Parker amplia seus negócios de produtos in-

dustriais com a nova linha oleodinâmica e, em 1969, atinge 

uS$ 197 milhões em vendas.

A expansão dos negócios da Parker Hannifin exige a cons-

trução de uma nova fábrica – localizada na cidade de 

Irvine, califórnia (EuA) – para receber as cinco divisões do 

segmento aeroespacial existentes.

A empresa se fortalece, visivelmente, no mercado Aero-

espacial quando adquire a corporação Bertea de Aviação 

e, logo após, incorporando fabricantes de direções, freios 

e componentes pneumáticos e eletrônicos. Muitas outras 

linhas industriais e automobilísticas também foram adqui-

ridas durante a década de 60.
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Linha de produção no período da 2ª Guerra Mundial

Arthur L. Parker retratado por Nancy B. Sheridon Produção de cilindros e componentes hidráulicos nos anos 50



O INícIO DA PArkEr NO BrASIl

 iante do crescimento contínuo da empresa, em 1971, uma pequena operação de vedações de borracha 
na capital paulista dá início às suas atividades no Brasil. Na época, se anunciava a promessa de um milagre 

econômico. De fato, o país vivenciou o boom da industrialização e, logo, a Parker foi transferida para um novo 

prédio, estabelecendo uma linha de produção de O’rings, ao mesmo tempo em que conquistava novos mercados através da 

importação de outras linhas de produtos.

uM MERcado 
PRoMissoR

D
Em 1977, a Parker Brasil já fabricava alguns modelos de co-

nexões, válvulas e bombas hidráulicas, até que no início da 

década de 80 acontece a crise econômica brasileira, fruto 

do choque do petróleo. Mesmo neste perío-

do, a Parker não deixou de acreditar e inves-

tir no Brasil.

Aquisições estratégicas continuam a fortale-

cer o crescimento econômico e tecnológico 

da Parker. A compra da Schrader Bellows 

faz com que a Parker se torne líder no for-

necimento de produtos de tecnologia pneu-

mática. Em decorrência desta aquisição, 

toda a fabricação de produtos de automação industrial da 

Schrader Bellows, em jacareí (SP), passa para o controle 

da Parker, constituindo a Divisão Automação. A Divisão de 

Vedações se fortalece e a Divisão Filtração 

surge em 1987 a partir da aquisição da 

Irlemp - empresa tradicional no mercado de 

filtragem - contribuindo para o desenvolvi-

mento no país.

A Divisão Aeroespacial passa a oferecer ao 

mercado a mais completa linha de compo-

nentes e sistemas hidráulicos. As vendas 

mundiais atingem uS$ 2,38 bilhões.

Logomarca Parker de 1973.
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Primeira sede da Parker no Brasil, em São Paulo

Equipe da primeira unidade fabril da Parker Brasil Feira da Mecânica em 1978



REPoRtagEns

Grupo Parker Hannifin quer investir mais no Brasil
 Nos últimos três anos, o grupo
norte-americano Parker Hannifi n
triplicou sua presença no Brasil,
investindo uS$ 35 milhões (cerca de 
cr$ 3,09 bilhões, hoje). O interesse
em investir ainda mais foi confi r-
mado ontem pelo presidente mundi-
al do conglomerado —que fabrica
basicamente componentes para di-
versos tipos de máquinas—, Patrick
S. Parker, 58. Mas para isso o grupo
espera ter abertura para trazer
equipamentos industriais sofi stica-
-dos, necessários, segundo o empre-
sário, para que as fábricas locais
alcancem um grau de produtividade
no nível da competição mundial.
 Fornecendo uma indicação do
potencial que está sendo represado
pelo quadro político de transição
vivido no Brasil, o empresário norte-
-americano fez ontem uma apresen-
tação otimista para executivos reu-
nidos num almoço promovido pela
seção paulista da câmara America-
na de comércio, na zona central de
São Paulo. Mesmo com os bons
resultados que o grupo vem obtendo
aqui —ampliou de uS$ 10 milhões
para uS$ 60 milhões seu faturamen-
to nos últimos quatro anos—, ele
condicionou a ampliação dos inves-
timentos e entrada em novos setores
à defi nição das regras que balizarão
a presença de capital estrangeiro a
partir daqui.
 A mesma preocupação foi trans-
mitida pelo presidente da câmara
em São Paulo, christopher lund,

eletromecânica, que geram um fatu-
ramento precisto para uS$ 2,2 bi-
lhões, no ano fi scal que se encerrará
em julho de 1988. Isso dentro de um
mercado global que o empresário

norte-americano avaliou em mais de
uS$ 27 bilhões.
 As perspectivas desse setor para
os próximos cinco anos, por ele
apresentadas, são bastante favorá-

veis. As oportunidades, observou,
estarão abertas somente para os
fabricantes que agregarem tecnolo-
gia aos processos de produção,
serviços e aos próprios produtos.

que disse estar expressando o pen-
samento de muitos outros empresá-
rios estrangeiros neste momento.
lund afi rmou que as condições
econômicas se tornaram mais
atraentes ao investidor de fora, nos
últimos meses. Mas completou que
as decisões em torno de novas
injeções de capital estão agora por
conta da garantia de tratamento
igual perante a lei, na próxima
constituição.

Hidráulica e ar-condicionado
 Presidente do conselho de admi-
nistração da Parker Hannifi n corpo-
ration, Patrick Parker disse que
veio ao Brasil verifi car como estão
os negócios do grupo e fazer contrato
com os clientes locais. Das três
empresas que o conglomerado tem 
no país, duas foram adquiridas
recentemente.
 Em 1985, a Parker comprou, da 
Scovill, a Schrader Bellows do Bra-
sil, uma divisão que opera na linha
de equipamentos pneumáticos para
a indústria. Em agosto de 1987 foi
adquirida a Filtros Irlemp, empresa
com 40 anos de atuação no ramo de
fi ltros móveis para a indústria de
base e elementos fi ltrantes para ar,
combustíveis, lubrifi cantes e uso
hidráulico.
 Essas duas transações absorve-
ram o grosso dos uS$ 35 milhões
aplicados nos últimos três anos. Mas
o grupo está presente no país desde
1972, com a Parker Hannifi n do
Brasil, fabricante de material para
vedação. As três fábricas situam-se

em São Paulo, empregando um total
de 2,1 mil pessoas.
 A Parker tem interesse em ingres-
sar em pelo menos mais dois
segmentos, no mercado brasileiro,
revelou seu presidente mundial. um
deles é o de equipamentos de
ar-condicionado, tanto para uso em 
edifícios como para automóveis. Ele
estima, particularmente, que vai
haver um aumento do número de
carros com condicionadores de ar no
país e acha que há brecha no
fornecimento nacional desses apare-
lhos. Outro segmento visado é o de
componentes hidráulicos industriais,
como válvulas, atuadores e coman-
dos.
 contudo, disse que só investirá na
fabricação desses itens no Brasil se
forem eliminadas as restrições para
importação de máquinários que as-
seguram alto grau de produtivi-
dade. Admitiu, porém, que o grupo
poderá estudar formas alternativas
de contornar essa barreira, como a
formação de “joint-ventures” com
indústrias brasileiras.

Tecnologias essenciais
 No nível mundial, o grupo é um
dos maiores fabricantes de compo-
nentes e sistemas que Parker quali-
fi cou em sua exposição de “tecnolo-
gias essenciais”. Sob esse chapéu se
incluem 325 linhas de produtos, ou
mais de 120 mil peças em catálogo,
para os setores aeronáutico, de bens
de capital, automobilístico e naval,
entre outros. São itens de aplicação
hidráulica, pneumática, mecânica e

Da Reportagem Local Sergio Tomisaki

Patrick Parker, presidente mundial da Parker Hannifin, condiciona investimentos à definição da política do país

Matéria publicada no “Estado de São Paulo”, em 1988

Grupo Parker Hannifin quer investir mais no Brasil
Sergio Tomisaki

Grupo Parker Hannifin quer investir mais no Brasil

partir daqui.
 A mesma preocupação foi trans-
mitida pelo presidente da câmara
em São Paulo, christopher lund,



PARKER HANNIFIN COMPLETA PARKER HANNIFIN COMPLETA 
OITO ANOS DE BRASILOITO ANOS DE BRASIL

 Uma empresa que em
pouco mais de sete anos mul-
tiplicou consideravelmente seu
número de funcionários e suas
instalações.
 Essa, talvez seja a principal 
característica da Parker Han-
nifi n do Brasil, subsidiária das
empresas americanas Parker
Corporation.
 Há sete anos, quando
começou, mais especifi camen-
te em janeiro de 1972, a Par-
ker Hannifi n do Brasil possuía 
apenas três funcionários. Um
deles, o Sr. Paul Bakker, ainda
hoje fazendo parte da empre-
sa, era o responsável pela coor-
denação dos trabalhos.
 Ainda nessa época, em
1972, não existia a fábrica
propriamente dita. Importava-
-se o material semi-acabado da
Argentina, que também pos-
suía uma subsidiária ligada às
organizações Parker, e termi-
nava-se o produto nas peque-
nas dependências da empresa,
que naquela época, se locali-
zava na Lapa.
 Hoje, muitas coisas muda-
ram. dos três funcionários
que possuía em 1972, hoje são
360. As novas instalações, ocu-
padas a partir de maio desse
ano, abrangem uma área de
7.500 metros quadrados e es-
tão localizadas num terreno de
aproximadamente 16.000 me-
tros quadrados.
 A Parker Hannifi n do Bra-
sil atualmente fabrica bombas 
hidráulicas, válvulas, conexões,
braçadeiras, anéis de vedação
e gaxetas. Essa produção é co-
mercializada com empresas 
automobilísticas e de imple-
mentos agrícolas.
 Toda a produção, além de
ser utilizada por empresas bra-
sileiras, é também exportada
para o Chile e a Austrália.

 O Sr. José Maria C. Freitas,
Relações Industriais, explica
como se tornou possível, para
a Parker brasileira, a exporta-
ção:
 “Foi todo um processo.
Quando estávamos na rua
Guaipá, a Parker não contava
com todos os setores que pos-
sui hoje, unidos num mesmo
local. Lá, tínhamos apenas o
setor de vedação, que por si-
nal, podia ser utilizado para
todos os fi ns: desde a vedação
de uma turbina de avião até a
vedação de uma simples tor-
neira doméstica. O setor de hi-
dráulica e de conexão estavam
localizados na Avenida Impe-
ratriz Leopoldina.
 Atualmente, continua ele, 
estamos com todos os setores
de atividade centralizados num
mesmo local. E talvez seja essa
centralização de atividades que
nos possibilitou chegarmos a 
alcançar os mercados interna-
cionais, disse ele.”
 A empresa também possui
relações industriais abrangen-
do todos os benefícios, como: 
restaurante no local, convênio
com hospitais para a prestação
de assitência médica aos fun-
cionários, médico dentro da
própria empresa, grêmio re-
creativo, higiene e segurança
do trabalho, etc...
 A Parker Hannifi n do Bra-
sil é gerenciada pelo sr. Mauri-
ce Castoriano (General Mana-
ger for South America) .  A
responsabilidade técnica está a
cargo do engenheiro Luiz Car-
los Franck; e a coordenação da
empresa pertence ao Sr. Paul
Bakker.
A Parker Hannifi n do Bra-
sil, está localizada na Avenida
Dr. Alberto Jackson Bygton,
nº 47, próximo ao trevo do
Jaguará.

PARKER HANNIFIN COMPLETA PARKER HANNIFIN COMPLETA 

 Toda a produção, além de
ser utilizada por empresas bra-
sileiras, é também exportada
para o Chile e a Austrália.para o Chile e a Austrália.

Matéria sobre a aquisição da Schrader Bellows pela Parker

Importação de leitoras

Parker Hannifi n
compra Schrader Bellows
 A  P a r k e r  H a n n i f i n
corporation, empresa nor-
te-americana que atua no
mercado de automação in-
dustrial, adquiriu a Schra-
der Bellows, que se dedica
principalmente,  à automa-
ção pneumática, numa
transação que envolveu
uS$ 120 milhões e cujo ob-
jetivo, de acordo com Paul
G. Schloemer, presidente
executivo da Parker,  é
“conquistar uma posição
de liderança no mercado
mundial de sistemas de
automação”. A Schrader 
Bellows norte-americana
foi incorporada, informa 
Schloemer, em dezembro
de 1985, tendo ocorrido a
fusão da subsidiária brasi-
leira este ano.

 O presidente executi-
vo da Parker ressalta que
a aquisição da empresa
brasileira, cujo controle
acionár io  per tencia  ao
grupo internacional Sco-
vill, proporcionará, além 
de uma maior atuação no
País, uma maior aproxi-
mação com outros merca-
dos. E acrescenta: “Temos
muito interesse em expan-
dir nossas atividades co-
merciais no Brasi”.

Nos próximos quatro
anos,  af ir ma Giancarlo 
Manetti, diretor-gerente
da S chrader  Bel lows,  a
Parker investirá aproxi-
madamente uS$ 10 mi-
lhões no mercado brasilei-
ro, o que, dentro de cinco
anos, possibilitará à Bel-
lows duplicar sua atual
produção no País — não
revelada pelo empresário,
por causa “da concorrên-
cia”. Esses investimentos, 
salienta Manetti, serão
aplicados também em tec-
nologia e equipamentos.

 A  P a r k e r  H a n n i f i n
corporation possui atual-
mente cerca de 150 unida-

de quase uS$ 1,5 bilhão.
Para este ano, calcula seu
presidente  executivo,  a
empresa deverá faturar
uS$ 1,7 bilhão.

A Schrader Bellows
tem fábricas na Inglaterra,
Estados unidos,  Itál ia,
Alemanha,  Méx ico,  Aus-
trália, índia, canadá,
França, Espanha e japão,
tendo iniciado suas ativi-
dades no País em 1953,
através da Válvulas Schra-
der do Brasil S/A, sediada
em jacareí (SP) e produto-
ra de válvulas para pneu-
máticos. “Em 1962 — ex-
plica Manetti —, foi criada
a divisão indutrial de
controle pneumáticos pa-
ra automação.”
 O diretor-gerente da
Bellows garante que a em-
presa possui o maior índi-
ce de nacionalização na
área em que atua, “aproxi-
madamente 98%”.  E le
conta que, em 1983, com a
recessão econômica, a
companhia chegou a redu-
zir sua produção em 25%,
mas, agora, “voltamos às
condições dos melhores
anos”. A Schrader Bellows
possui atualmente uma li-
nha de 200 produtos dife-
rentes e detém, de acordo
com Manetti, 40 a 50% do
mercado de pneumáticos.

 com a fusão das duas 
empresas, a razão social
da divisão industrial de 
controles pneumáticos da
Bellows passa a ser Schra-
der Bellows Indústria e 
comércio ltda. — a Válvu-
las Schrader do Brasil S/A
não entrou na transação,
estando controlada por
outro gr upo.  S egundo
Paul  G.  S chloemer,  “a
 Schrader Bellows, do pon-
to de vista administrativo,
c o n t i n u a r á  i n d e p e n -
dente”.

des espalhadas pelo mun-
do, tendo obtido, no perío- 

do encerrado em 30 de ju-
lho de 85, um faturamento

Brasília/Ag. Estado

Sônia Salgueiro

cruzado terminando com
os lucros da remarcação e
do open market. A Abac
começou, então, a pres-
sionar a SEI por uma defi-
nição sobre a automação
comercial, já que a única
saída para os lucris dos
supermercados passou a
ser uma maior eficiência
administrativa.
 Seis indústrias já cre-
denciaram-se para forne-
cer os terminais de ponto
de venda computadoriza-
dos (PDV): Itautec, SID,
racimec, Dismac, zan-
thus e Swedata. Mas fal-
tava ao País o “coração”
dos PDV, o leitor ótico a
laser, e a SEI não estava
querendo permitir sua
importação porque uma
indústria paulista, a Tele-
mática, pretendia fabri-
cá-los. Assim, a Abac de-
cidiu denunciar que a SEI
estava atrasando o pro-
cesso de automação co-
mercial brasileiro.
 O subsecretário de ser-
viços da SEI, Gilwan
campos, justificou que
apenas estava preparan-
do uma política global pa-
ra o setor e seu adjunto,
josé Maria Martins, a de-
talhou: os supermercados
queriam a liberação do
tubo-laser do leitor ótico,
mas a SEI decidiu ilberar
a compra do leitor com-
pleto, dois ou três no má-
ximo, para o teste do sis-
temas e um número a ser
negociado com o próprio
Martins para a automa-
ção, também a nível de
teste, de uma loja inteira.
A Telemática informou
que lançará seus leitores
no mercado no final deste
ano, iniciando uma pro-
vável febre de automação
comercial.

 Depois de pressões e
argumentações a Secre-
taria Especial de Infor-
mática (SEI) decidiu libe-
rar a importação de leito-
res óticos, a laser, para
que as grandes lojas de
departamentos e as ca-
deias de supermercados
desencadeiem o processo
da automação comercial
no Brasil. E liberou mais
do que os comerciantes
pediram: dois ou três lei-
tores para o primeiro tes-
te no sistema, e quanto o
super mercado precisar
para o teste piloto final —
mas apenas em uma úni-
ca loja.
 A associação Brasi-
leira de Automação co-
mercial (Abac) reúne-se,
segunda-feira próxima,
com os técnicos da SEI e
do conselho de Desenvol-
v i m e n t o  c o m e r c i a l
(cDc), órgão do Ministé-
rio da Indústria e do co-
méricio, para debater os
últimos detalhes da polí-
tica brasileira de automa-
ção comercial. Na essên-
cia, já está tudo encami-
nhado e, até o final deste
ano, as primeiras lojas to-
talmente informatizadas
— com os caixas “lendo”
com laser e o preço dos pro-
dutos e o estoque sendo
controlado por computa-
dor — estarão funcionan-
do em São Paulo, rio,
Brasília, Belo Horizonte e
Porto Alegre.
 O Brasil se decidiu
pelo código de barras in-
ternacional e as primeiras
indústrias já o estão inde-
xando nas embalagens.
Algumas empresas, como 
a Mesbia e o Supermerca-
do real, ambos de São
Paulo, já prepravam-se
para s e  automatizar
quando surgiu o Plano

compra Schrader Bellows

salienta Manetti, serão
aplicados também em tec-
nologia e equipamentos.

 A  P a r k e r  H a n n i f i n
corporation possui atual-
mente cerca de 150 unida-

 A  P a r k e r  H a n n i f i n
corporation possui atual-
mente cerca de 150 unida-

Artigo publicado no Jornal “Tribuna da Lapa”, em 1979



 desenvolvimento de novos produtos, aquisições estratégicas e a globalização são os três caminhos 
adotados pela Parker para atingir o crescimento de seus negócios. Durante o ano fiscal de 1996, a Parker 

teve o maior número de aquisições de toda a sua história.

as gRandEs 
conquistas

estão nítidos no cotidiano das operações brasileiras.

Em 2001, a Atenas, empresa brasileira com reconhecida 

tradição no ramo de refrigeração é adquirida. No ano se-

guinte, com a aquisição da ITr, empresa italiana especia-

lizada na fabricação de mangueiras e conexões, incorpora- 

se a ITr Brasil Metaltubo à Divisão Fluid connectors. 

O ano de 2006 foi outro marco na história da Parker Brasil, 

quando a empresa faz a inauguração da nova fábrica da 

Divisão Filtração, na cidade de São josé dos campos (SP). 

Seguindo o conceito de estarem sempre bem localizadas 

para atender aos clientes com maior qualidade e rapidez, 

as fábricas da Parker são instaladas em locais estratégicos, 

de fácil acesso e logística facilitada, próximas à universida-

des reconhecidas, núcleos de ensino de alta qualificação, 

importantes complexos industriais e centros de desenvol-

vimento tecnológico, razões determinantes na escolha do 

município de São josé dos campos. com a concretização 

desta fábrica, a Divisão Filtração no Brasil aumenta suas 

atividades e se prepara, ainda mais, para o desenvolvimen-

to de inovações que marcam o mercado de filtração.

PArA crEScEr, MOVIMENTO E cONTrOlE

O
A aquisição da empresa sueca VOAc Hydraulics tornou a 

Parker líder no segmento mobil de equipamentos hidráu-

licos. No segmento aeroespacial, a compra da ABEX NWl, 

com a fábrica matriz nos Estados unidos e filiais na Ale-

manha e japão, incrementou o volume de vendas trazen-

do novas linhas de equipamentos hidráulicos para clientes 

ao redor de todo o mundo. Em 2000, as aquisições globais 

da commercial Intertech e da Gresen contribuíram para a 

expansão da Parker do Brasil. Os negócios no mercado de 

movimento e controle posicionaram a Parker para servir 

seus clientes tanto com produtos inovadores quanto com 

soluções em sistemas. Em 2001 foi lançada a Estratégia 

WIN, tendo como pilares a Excelência no Serviço ao clien-

te, o crescimento lucrativo, o Desempenho Financeiro e 

funcionários com poder de decisão como fundamento.

um grande acontecimento para a Parker no Brasil foi a nome-

ação de um brasileiro como presidente do Grupo latino Ame-

ricano, em 2000. ricardo Machado assumiu um cargo que, até 

então, era exclusivo de executivos americanos. Entre os refle-

xos positivos, o gerenciamento focado nas necessidades regio-

nais e a visão aguçada das oportunidades de negócios locais 
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Fachada da Parker Filtração, em São José dos Campos

Marcas adquiridas pela Parker a partir de 1990.

Atenas Metalcrom



  Parker desenvolve uma ampla gama de pro-
dutos para o controle do movimento, fluxo e 
pressão. Presente nos segmentos industrial, 

mobil e aeroespacial, a Parker atua com as linhas de auto-

mação pneumática e eletromecânica; refrigeração indus-

trial, comercial e automotiva; tubos, mangueiras e cone-

xões; instrumentação; hidráulica; filtração e vedações. Ao 

todo, são 1.800 funcionários diretos e mais de 300 distribui-

dores autorizados em todo o país, oferecendo um excelente 

atendimento, material de treinamento e assistência técnica 

sempre que necessário.

No mundo, a Parker está presente em 48 países, com 

mais de 52.000 colaboradores diretos. Nossa rede de dis-

tribuição autorizada, a maior do segmento, conta com 

mais de 13.000 distribuidores, atendendo mais de 500.000 

clientes em todo o mundo.

A

PaRkER no BRasil 
E no Mundo
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Países onde a Parker está presente no mundo



Conheça a história da Parker 
através do relato de vidas que 

foram escritas dentro dela.

histÓRias quE 
sE fundEM



Em memória, uma 

vida dedicada à Parker.

giancaRlo 
ManEtti



apoSentou-Se em 1994 como GERENTE GERAL da diViSÃo SeaL

MauRicE castoRiano, 34 anos de parKer



 ode-se dizer que não have-
ria outra pessoa para falar 
com tanta propriedade das 

unidades da Parker no Brasil. casto-

riano hoje passeia pela planta de Perus, 

em São Paulo, e se emociona ao ver que 

todos o conhecem e o respeitam. E ele 

foi o grande responsável por ter avalia-

do o Brasil como sendo um local com 

um mercado forte e convenceu a dire-

toria americana a fundar uma planta 

no Brasil. Ele fez parte dessa história desde o início e hoje, 

olhando para trás, se emociona ao falar dos momentos feli-

zes que viveu na Parker e no país. Francês, ele viveu muitos 

anos no Peru e em 1971 se mudou para o Brasil trazendo 

sua família. Ele acreditava no potencial da Parker e do país, 

e hoje entende que seu palpite estava correto. A Parker 

cresceu muito nesses 40 anos e, até hoje, castoriano tem 

não apenas um emprego, mas uma grande família que o 

acolheu. “Vim da Argentina, onde morava e hoje somos – eu 

e minha família, apaixonados pelo Brasil. E minha história 

com a Parker não é diferente. Sempre foi uma empresa com 

pessoas muito humanas, e só tenho boas lembranças desses 

anos que dividi com a Parker”. Amigo pessoal de Patrick 

Parker, castoriano afirma que, nos mo-

mentos em que passaram juntos, nun-

ca falaram de trabalho. “Pat Parker era 

um homem simples, humano e conhe-

cia todos os funcionários. Envolvia-se. 

Ele cresceu dentro da empresa e nunca 

o ouvi levantar a voz. Era um amigo 

excepcional. Tenho ótimas lembranças 

e muita saudade”, se emociona. Para 

ele, o grande segredo para o sucesso 

é a paixão pelo que se faz. E isso não 

faltava para castoriano. “Sempre fui apaixonado pelo meu 

trabalho e não medi esforços para ajudar a Parker a crescer. 

Hoje me orgulho ao ver essa história de sucesso. E olhando 

para o futuro, não se pode deixar de acompanhar o desen-

volvimento do país. É preciso que os executivos estejam de 

olho no mercado e no futuro”. castoriano comenta que a 

fábrica sempre teve funcionários brasileiros e que eles são 

os responsáveis por essa grande história. “Posso dizer que 

não foi fácil. Passamos por momentos de difíceis decisões, 

crises, desafios, mas sempre superamos, juntos. Parece que 

foi ontem que começamos tudo, e me emociono sempre ao 

lembrar dos amigos que fiz, e de todos os momentos que 

passei junto com a Parker”.

“Eu FuI FElIz, NO 

MEu TrABAlHO E 

NA MINHA VIDA. 

E A PArkEr FEz 

PArTE DESSA 

HISTórIA”.

P
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aRistidEs MoRaEs filho, 43 anos de parKer

 oje, ele é o funcionário mais 
antigo na Divisão Automação e 
isso é motivo de orgulho para 

Aristides, que nunca mediu esforços para 
fazer um ótimo trabalho na empresa. Fo-
ram muitos anos de história, recordações 
e muito trabalho. E, para ele, essa foi uma 

bagagem muito boa, que levará para a vida. 

“Entrei na Parker recém-formado na área 

de mecânica e vim para Jacareí, a cidade 

onde minha família residia. Foi muito bom. 

Passei no teste, iniciei meu trabalho como torneiro mecâni-

co e sempre tive uma história de crescimento na Parker. Foi 

aqui que aprendi muito, mas também fi z grandes amigos”. 

Aristides, conhecido como ‘Tide’ pelos colegas de trabalho, 

lembra-se com carinho da época que passou para a área de 

engenharia, pois era sua meta. “Passei por diversas áreas na 

H
PROJETISTA SENIOR — diViSÃo automaÇÃo

empresa e a engenharia me realizou profi s-

sionalmente. Foram anos de trabalho que fi z 

com muito amor e dedicação e hoje me sinto 

feliz e realizado fazendo parte dessa história e 

acompanhando essa homenagem à empresa, 

tão merecida”. Para ele, a Parker é uma em-

presa promissora, em constante desenvolvi-

mento. Mas, também sua segunda família. 

“Aqui sempre foi minha segunda casa. Fiz 

bons amigos e levo muitas recordações des-

ses anos de trabalho e amizade. Costumo 

dizer que aqui é como uma equipe de futebol: ninguém 

ganha sozinho. É preciso torcer pela equipe e ajudar a con-

quistar a vitória. Esse sempre foi meu papel aqui dentro. E 

por acreditar tanto nessa empresa que representou minha 

vida, ainda não penso no momento de parar. Ainda espero 

comemorar 50, 55 anos de casa”.

“PArA MIM É uMA 

FElIcIDADE MuITO 

GrANDE FAzEr PArTE 

DA FAMílIA PArkEr 

E TEr DADO MINHA 

PArcElA PArA ESSE 

crEScIMENTO”.
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ElinEu a. P. dE caRValho, 40 anos de parKer

 pós mostrar à equipe de jornalismo 
sua carteira de trabalho, assinada 
há 40 anos pela Parker, Elineu se 

emocionou. Afi nal, esses anos representaram 

muito mais do que um emprego. Segundo 

ele, na Parker ele aprendeu muito, foi uma es-

cola que o ajudou a crescer e conquistar seus 

sonhos. “Gosto muito da minha profi ssão e to-

dos esses anos de trabalho foram de muita dedicação. Aqui 

na Parker fi z muitos amigos e hoje, ao andar pela fábrica, 

todos me conhecem. Sinto-me em casa”. Elineu conta que 

a Parker sempre foi uma ótima empresa para se trabalhar 

e lembra com carinho de alguns reconhecimentos que re-

cebeu ao longo desses anos. Além da placa de homena-

gem por desempenho, recebida em 1995, Elineu lembra 

com carinho de um relógio que ganhou da empresa, ao ser 

A
FERRAMENTEIRO — diViSÃo FiLtraÇÃo

reconhecido como empregado do mês, em 94. 

“A Parker sempre foi uma ótima empresa e sou 

muito grato por todos esses anos de trabalho. 

Foi com meu trabalho na empresa que con-

quistei tudo o que tenho hoje. São 40 anos de 

histórias, muitas lembranças e aprendizado e 

hoje vejo essa empresa com muito carinho”. 

Elineu confessa com muita emoção que sabe 

que o dia de sua saída vai chegar. Ele, que já é aposen-

tado, pensa na falta que ela fará em sua vida a partir do 

momento que não estiver mais trabalhando. “Aqui é como 

se fosse minha casa e não me imagino longe. Quando eu 

sair, vou sentir muita falta, não apenas do meu trabalho, 

mas de todos os amigos que fi z aqui. Gosto tanto do que 

faço que, mesmo doente, faço o possível para vir e fazer o 

meu melhor”.

“A PArkEr 

rEAlIzOu 

MEuS SONHOS, 

MINHA VIDA.”
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ERoMildo santana filho, 32 anos de parKer

 romildo entrou na Parker como 
Operador de Máquinas na Produ-
ção e, segundo ele, esses foram 

anos de muito aprendizado e amizades. Ele 

lembra-se com carinho de todas as festas de 

fi nal de ano que passou ao lado da família e 

dos colegas de trabalho, mas a oportunidade 

de conhecer os Estados unidos e o canadá 

– a trabalho pela Parker, ele não vai se es-

quecer. “A Parker me proporcionou ótimos 

momentos e essa viagem me marcou muito. 

Fui escolhido para buscar uma máquina 

NOCAM e, para mim, foi um momento especial. Além dis-

so, sempre tive bons momentos dentro da Parker. Foi um 

crescimento profi ssional em uma empresa que tem poten-

cial de mercado, que se torna cada vez mais competitiva. 

E Fico emocionado, e honrado, por fazer parte 

desse livro e da história da Parker. Sempre 

acreditei nesse sonho e hoje sou feliz por ter 

tudo que conquistei aqui dentro”. Eromildo 

comenta que para ele, fi car tanto tempo em 

uma mesma empresa representa muito mais 

do que um trabalho. É preciso acreditar e 

buscar seus objetivos, e foi isso que ele fez. 

“Estou realizado e, olhando para tudo que 

passei, só tenho a agradecer. Foram muitas 

as oportunidades, mas sei que ainda tenho 

muito para aprender aqui na Parker. Essa é 

uma empresa que motiva seus funcionários, valoriza todos 

como pessoa. Sempre tivemos um ambiente de trabalho 

muito agradável e posso dizer que sou um homem de sorte 

por ter tantos amigos aqui dentro”.

OPERADOR DE MÁQUINA MULTIFUSO — diViSÃo FLuid connectorS

“É PrEcISO 

AcrEDITAr, TEr 

SONHOS, OBjETIVOS. 

AquElE quE DÁ 

O MElHOr DE 

SI AlcANçA O 

SucESSO”.
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gEnaRo PascalE, 28 anos de parKer

 pós dois anos de formado, Genaro 
recebeu o convite para trabalhar na 
Parker e logo no início se apaixonou 

pela empresa. Trabalhou focado na impor-

tação e desenvolvimento de novos produtos e 

vestiu a camisa na hora de implantar a fábrica 

de fi ltros da Parker em São Paulo. Seria esse o 

seu primeiro desafi o, porém, Genaro passou 

por inúmeros outros e garante que sua passagem na em-

presa o fez crescer profi ssionalmente. Hoje, na fábrica de 

Filtros em São josé dos campos, Genaro lembra momen-

tos especiais que levará para a vida. “Trabalhar na Parker 

foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, profi s-

sionalmente. Aqui aprendi muito, tive muitas oportunida-

des e desafi os, mas foi uma grande escola”. Ele explica que 

A
GERENTE DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA — diViSÃo FiLtraÇÃo

foram momentos muito marcantes, com vendas 

e aquisições e se lembra com carinho da época 

em que a Parker voltou a crescer. “Em 97 fui esco-

lhido como gerente da linha industrial e sempre 

acreditei muito no potencial da Parker. Não foi 

à toa que dediquei esses meus 28 anos para essa 

empresa, que me deu, além da experiência, mui-

tos amigos e orgulho”. Genaro mostra um sorriso 

no rosto ao lembrar da sua lua de mel, momento em que 

resolveu voltar para resolver um problema com entrega 

de materiais. “Foram histórias engraçadas, momentos 

tristes, muitos desafi os, mas só posso dizer que não medi 

esforços para que meu trabalho fosse reconhecido. A em-

presa sempre acreditou no meu trabalho e sou grato por 

fazer parte dessa história de sucesso”.

“A PArkEr 

É A MINHA 

SEGuNDA 

cASA”.

XXVII



 raldo iniciou sua carreira na Parker 
em 1979 na Divisão Seal, como auxi-
liar de escritório. Passou por algumas 

áreas da fábrica e sempre acreditou no seu 

crescimento dentro da empresa. Para ele, seu 

maior desafi o dentro da Parker foi a mudança 

da fábrica para São josé dos campos. “Mu-

dança é sempre um desafi o. É como se mudássemos de em-

presa e foi assim quando viemos para São José dos Campos. 

Porém, sinto-me muito feliz por fazer parte dessa equipe que 

trabalha com tanta sinergia. Meu estilo de trabalho é muito 

parecido com o da empresa e isso agrega muito nas minhas 

atividades”. Iraldo lembra dos momentos que passou na em-

presa, e garante que são muitas histórias, muitas lembran-

ças. “A Parker sempre fez parte da minha vida. Nesses anos, 

casei, tive meus fi lhos, fi z muitas amizades e networking. E ela 

foi muito importante nesses anos todos, pois é minha segun-

da família”. Para ele, a Parker é uma empresa 

sólida que proporciona muitas oportunidades 

aos seus funcionários. “Aqui temos um am-

biente muito propício para relacionamento e 

crescimento. Na Parker é possível expressarmos 

nossa opinião, apresentar novas ideias, inovar. 

Aqui podemos colocar nossos valores em nossa 

gestão e personalizar nossas atividades. Essa é uma história 

de crescimento, uma parceria de ganha-ganha. Todos unidos 

em prol de um único objetivo”. Iraldo comenta ainda que es-

ses 32 anos na Parker foram desafi adores. “Minha rotina é 

muito dinâmica e não tenho um dia igual ao outro. Isso me 

motiva muito. Gosto muito do que faço e trabalho com uma 

equipe muito comprometida. E nunca me esquecerei de uma 

reunião com a liderança, há mais ou menos 15 anos, onde nos 

ensinaram a pensar fora da caixa. Sair do óbvio, pensar dife-

rente. Levo isso para minha vida”.

I “A PArkEr É PArTE 

DA MINHA VIDA 

PrOFISSIONAl E 

PESSOAl”.

iRaldo ViEiRa, 31 anos de parKer
CONTROLLER — diViSÃo FiLtraÇÃo
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iVan Badin, 48 anos de parKer

 ara o operador Ivan, os anos passam em um 
piscar de olhos. E é assim que ele vê seus 48 
anos na Parker, como se fosse ontem. Ao falar 

com emoção dos anos vividos na Parker, Ivan 

comenta que o sentimento, após tanto tempo, é 

de ser dono da empresa. “Essa é minha família 

e aqui me sinto muito confortável e feliz. Foram 

anos com muitas histórias, mas de muito traba-

lho e dedicação. Sempre vi a liderança muito fo-

cada, a empresa muito forte no mercado e aqui sempre me 

senti muito seguro. A Parker sempre acreditou em seus fun-

P cionários e mereceu esse voto de confi ança também”. Ivan 

sempre se sentiu valorizado e, além de gostar do que faz, afi r-

ma que tem muito ainda para contribuir com a empresa. “A 

Parker cresceu muito e junto com ela, eu também 

cresci profi ssionalmente e pessoalmente. Aqui te-

nho e levo muitas lembranças. Foram momen-

tos especiais que levarei para o resto da minha 

vida. Faço meu trabalho com paixão e se tivesse 

que viver tudo isso novamente, faria da mesma 

forma. Aqui me sinto realizado, valorizado e muito moti-

vado para dar o meu melhor”.

OPERADOR ESPECIAL — diViSÃo HidrÁuLica

“TrABAlHO E 

DEDIcAçÃO”.
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JoÃo fiRMino Batista, 34 anos de parKer

 oje, olhando para trás, foram 
amigos queridos que se foram, 
muitas boas lembranças e uma 

história de muito trabalho e dedicação. 
E eu não mudaria nada nesse 34 anos. A 

Parker fez, e faz parte da minha vida e 

sou muito feliz com o que faço. Acredito 

que esse seja o segredo do sucesso”. É com 

carinho e paixão pelo seu trabalho que 

joão Firmino conta sua história dentro 

da Parker. Ele, que hoje se diz orgulho-

so com sua história dentro da empresa, conta que foi na 

Parker que conquistou tudo o que tem. “A Parker cresceu 

muito, mas todos nós crescemos junto com ela e acompa-

nhamos essa história de sucesso. Meu pai sempre me en-

sinou a fazer meu trabalho com dedicação e segui seus 

passos. Aqui aprendi muita coisa, mas 

dei muito de mim também. Acredito que 

esteja completo, afi nal são 34 anos nessa 

empresa, da qual me orgulho em traba-

lhar. Estou feliz por fazer parte desses 40 

anos e participar dessa homenagem. Na 

minha visão, estamos todos no caminho 

certo para continuar crescendo cada vez 

mais”. joão conta que iniciou sua car-

reira na Parker aos 20 anos e que, de lá 

para cá, a empresa fez parte de toda sua 

vida. “Me profi ssionalizei aqui dentro, e ao mesmo tempo 

construí minha família. Essa é uma ótima empresa para 

trabalhar e só tenho motivos para comemorar e agrade-

cer esses meus anos na Parker. Se fosse preciso, faria tudo 

novamente”.

OPERADOR DE TRATAMENTO SUPERFICIAL — diViSÃo automaÇÃo

H“ “VOlTArIA NO 

TEMPO E FArIA TuDO 

NOVAMENTE. SOu MuITO 

FElIz cOM A MINHA 

HISTórIA DENTrO DA 

PArkEr”.
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José luiZ agostinho, 41 anos de parKer

 ua história na Parker come-
çou com serviços de offi ce boy 
e hoje José Luiz se orgulha 

por chegar onde chegou. Segundo ele, 

foram anos de muito trabalho, mas tam-

bém muito aprendizado. “Vejo que pude 

contribuir com muitas ideias e muito tra-

balho e é muito gratifi cante fazer parte 

desse grupo. Aqui tive muitos desafi os, 

me desenvolvi profi ssionalmente e tive 

muitos momentos que guardo com muito 

carinho”. josé luiz mora em São Paulo e viaja até jacareí 

todos os dias. Para ele, não haveria motivação sufi ciente 

para fazer isso se não se sentisse realizado e valorizado. 

S “Foram anos de trabalhos árduos, mas 

valeu à pena cada momento. Eu amo 

meu trabalho e faço hoje até mais feliz 

do que antes, pois trabalho com implan-

tação do sistema JDE que é o que gosto 

de fazer. Aqui, sempre tive meu trabalho 

reconhecido e tive espaço para crescer”. 

Ele conta que esse foi seu primeiro e 

único emprego, e que a Parker é sua 

segunda casa. “Essa foi uma relação de 

troca muito boa. Aprendi muito, mas 

dei minha contribuição também. Aqui tive ótimas oportu-

nidades e acredito que, para quem tem vontade e garra, 

essas oportunidades aparecerão também”.

SUPERVISOR JDE FINANCEIRO — diViSÃo automaÇÃo

“ESSA SEMPrE FOI uMA 

rElAçÃO DE TrOcA E FOI 

MuITO GrATIFIcANTE 

PASSAr TODOS ESSES ANOS 

AquI NA EMPrESA. SOu 

APAIXONADO PElA PArkEr 

E PElO quE Eu FAçO”.
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José RoBERto dE faRia, 34 anos de parKer

 om 20 anos de idade, José 
Roberto foi convidado a traba-
lhar na Parker. Entrou como 

operador e cursava o SENAI, na época. 
Para ele, esses 34 anos valeram a pena. 

“Tudo que conquistei na minha vida foi 

com meu trabalho aqui na Parker e, além 

de ser uma empresa muito boa para tra-

balhar, sempre vi a Parker como minha 

casa. Levo boas lembranças, momentos 

especiais, e grandes amigos. Olhando 

para trás, vejo que evoluí muito profi ssio-

nalmente. A Parker sempre investiu na capacitação de seus 

C funcionários e isso sempre me motivou 

muito”. Para ele, as partidas de futebol 

com os amigos foram marcantes nesses 

anos. “Passamos muito tempo no nosso 

trabalho e é gratifi cante ter amigos divi-

dindo esse momento com a gente. Além 

do lado pessoal, sei que fi z boas escolhas 

e que escolhi a profi ssão certa. Acredito 

que eu seja abençoado por ter uma famí-

lia especial, e trabalhar em um local onde 

sempre me senti bem e estive ao lado de 

amigos de verdade. Sempre olhei para 

frente e me orgulhei por fazer parte dessa história”.

FRESADOR — diViSÃo automaÇÃo

“TuDO quE APrENDI 

PrOFISSIONAlMENTE 

FOI AquI E lEVO A 

FAMílIA PArkEr 

E TODAS ESSAS 

rEcOrDAçÕES PArA 

MINHA VIDA”.
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José sEBastiÃo PEREiRa, 39 anos de parKer

 iãozinho’, como é conhe-
cido em toda a fábrica, 
entrou na Parker com 25 

anos e conta que já passou por 
diversos setores da empresa. 
Foram muitos momentos, mui-

to aprendizado, muitos desafi os, 

mas também muitas alegrias. “Vi 

a Parker crescendo, muita coi-

sa mudar. Para mim, é muito gratifi cante dizer que pude 

acompanhar tudo isso de perto. Aqui me sinto muito bem 

e, mesmo estando no fi nal da minha carreira, o sentimen-

to é de realização. Adoro o que faço e adoro meu trabalho 

na Parker. Um ambiente saudável, de muitos amigos. Sinto 

que aqui é minha segunda família”. Tiãozinho já recebeu 

muitas homenagens na Parker e conta que essa valoriza-

T ção sempre foi uma preocupação 

da empresa. “Foram eventos de 

homenagem por tempo de ser-

viço, entrevistas para o jornal 

interno... lembrar tudo isso me 

traz um sentimento muito bom. 

Foram ótimos momentos que vivi 

aqui dentro e que guardo com 

muito carinho”. Para ele, a Parker 

sempre foi uma grande empresa para trabalhar e agrade-

ce por todas as oportunidades que teve nesse tempo de 

Parker. “Sou muito grato a tudo que vivi aqui dentro. Sinto 

muito orgulho por fazer parte dessa equipe e tenho certeza 

que a Parker estará sempre em destaque no mercado em que 

atua. É uma empresa que procura se atualizar sempre, e dá 

essa oportunidade para seus funcionários também.”

ALMOXARIFE DA EXPEDIÇÃO — diViSÃo automaÇÃo

‘ “AGrADEçO A DEuS PElAS 

OPOrTuNIDADES quE TIVE NA 

PArkEr. SINTO-ME HONrADO POr 

cOMEMOrAr TANTO TEMPO DE cASA 

E FAzEr PArTE DESSA FAMílIA”.
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lidio ZatoRRE, 38 anos de parKer

 idio começou sua carreira na 
empresa Válvulas Schrader 
em 1973 e de lá para cá con-

ta que foi uma história de parceria e 
aprendizado. Ele, que sempre vestiu 

a camisa da empresa, afirma que a 

Parker é uma companhia humana e 

receptiva. “Primeiro é preciso gostar do 

que faz. Fazendo com amor, alcança-

mos nosso sucesso. Aqui na Parker tive 

uma grande lição com a evolução da 

empresa e o mais gratificante é ver que crescemos junto 

com ela”. lidio comenta que fez grandes amigos e que a 

Parker fez parte de uma significativa etapa da sua vida. 

L “Foi com meu trabalho na Parker que 

conquistei o que tenho hoje e consegui 

criar meus filhos. É uma empresa sóli-

da, correta, que está de olho no futuro, 

buscando novos mercados. Dessa famí-

lia só levo boas lembranças e bons ami-

gos”. lidio afirma que não se imagina 

fazendo outra coisa e que ainda não 

pensou no momento de parar. “Come-

cei minha carreira aqui como auxiliar 

de almoxarifado e cresci muito profis-

sionalmente. Hoje sou muito grato pela oportunidade e a 

confiança que a Parker depositou no meu trabalho; pelo 

grande aprendizado e por fazer parte dessa homenagem”. 

COORDENADOR DE EXPEDIÇÃO — diViSÃo automaÇÃo

“É PrEcISO TEr 

PErSEVErANçA E 

DEDIcAçÃO. AGrADEçO 

A PArkEr POr ESSES 

ANOS DE TrABAlHOS E 

cONFIANçA”.
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luiZ MiguEl PEREiRa, 38 anos de parKer

 Parker sempre foi motivo de 
segurança para Luiz Miguel. 
Desde 1973, quando iniciou 

sua carreira na empresa, ele conta 
que passou por bons momentos e que 
aprendeu muito nessa caminhada. “A 

Parker é uma empresa humana, que se 

preocupa com seus funcionários. Aqui, 

passamos por difi culdades, mas tam-

bém vivemos momentos muito felizes. 

Sempre tive a convicção de fazer o meu 

melhor e, durante esses anos, acredito que fi z e sou muito 

grato por tudo que aprendi e conquistei dentro da Parker”. 

luiz conta que foi na Parker que teve pela primeira vez sua 

carteira assinada e agradece a Deus por ter colocado em seu 

A caminho uma empresa tão forte, com 

pessoas tão competentes que fi zeram 

parte de sua vida. “A Parker é minha 

vida. A família que construí aqui den-

tro fará muita falta, e só tenho a agra-

decer”. Para o operador, esses anos fo-

ram muito especiais, pois explica que 

entrou na Parker sem nenhum conheci-

mento e hoje, ao chegar em um estágio 

avançado de sua carreira, tem a tran-

quilidade de olhar para trás e dizer que 

fez seu melhor. “Essa empresa foi uma graça na minha vida. 

Foi trabalhando aqui que conquistei tudo o que tenho hoje. 

Aqui, me sinto muito valorizado como pessoa e profi ssional e 

só tenho boas lembranças desses anos todos que se passaram”.

OPERADOR DE MÁQUINAS — diViSÃo HidrÁuLica

“AGrADEçO A DEuS POr 

TEr cOlOcADO A PArkEr 

NO MEu cAMINHO. TENHO 

A cErTEzA DE quE NÃO FOI 

cOINcIDêNcIA, E SIM uMA 

PrOVIDêNcIA DIVINA”.
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MÁRcio Bossato MaRcElino, 28 anos de parKer
FRESADOR PANTOGRAFISTA — diViSÃo SeaL

 início de sua carreira foi como 
aprendiz de ajustador mecâni-
co e, depois de 28 anos, Márcio 

afi rma que tem a mesma vontade de fazer 
seu melhor. “A Parker me ofereceu mui-

tas oportunidades e sou muito grato por 

tudo que passei dentro dessa empresa. 

Aqui aprendi muito e me tornei o profi s-

sional que sou hoje, e sinto muito orgulho 

por fazer parte dessa história da Parker”. 

Márcio comenta que passou mais tempo na empresa do 

que em sua casa, mas que foi feliz todo esse tempo por tra-

balhar em uma empresa como a Parker. “Essa sempre foi 

uma ótima empresa para todos nós. Claro que passamos 

por momentos difíceis, desafi os que talvez parecessem im-

possíveis de serem superados, mas hoje, olhando para trás, 

O vejo que tive muita sorte por ter conhecido 

pessoas tão especiais, que acreditaram no 

meu trabalho e me deram essas oportuni-

dades”. Ele, que afi rma ter feito sempre o 

seu melhor, mostra sua felicidade estam-

pada no rosto ao falar da empresa. “Sou 

muito grato e me sinto feliz por fazer parte 

da família Parker. Acompanhei seu cresci-

mento e cresci junto com a empresa, que 

me ajudou a construir tudo o que tenho 

hoje”. E foi na Parker que Márcio conheceu sua esposa, 

que também trabalhava na empresa. “Já são 20 anos de 

casado, três fi lhos e muitas histórias para contar. Minha 

família sempre esteve presente nessa minha história com a 

Parker e, aqui, criei uma segunda família, com amigos que 

levarei para a vida”.

“TIVE MuITA SOrTE POr 

FAzEr PArTE DA EquIPE 

DA PArkEr E TEr 

ENcONTrADO PESSOAS 

quE AcrEDITArAM NO 

MEu TrABAlHO.”

XXXVI



MauRo dE JEsus MoRaEs, 26 anos de parKer

A Parker foi seu quarto trabalho 
e Mauro, ao entrar na empresa, 
já sabia que poderia crescer 

muito profi ssionalmente. Para ele, que 

fez sua história caminhar junto com a 

da Parker, hoje é motivo de orgulho ver 

que durante os últimos 26 anos deu o seu 

melhor em uma empresa na qual sempre 

acreditou. “Vivemos momentos de mui-

tas mudanças e desafios, mas a Parker 

nunca deixou de reconhecer o talento e 

o trabalho de seus funcionários”. Mauro 

conta que sua família também sempre esteve presente. 

“Foram momentos especiais, e em todas as festas e con-

fraternizações, minha família esteve comigo”. Em 2010, 

Mauro se aposentou, mas não foi por 

isso que deixou sua motivação e vonta-

de de trabalhar de lado. “A Parker é feita 

de pessoas e somos a base dessa empresa. 

Aqui fiz muitos amigos e levarei cada um 

com muito carinho. Estou muito orgulho-

so por acompanhar os 40 anos da Parker 

e fazer parte desse momento tão especial. 

Torço para que a empresa continue cres-

cendo. Sei que sentirei saudade dessa em-

presa o dia que precisar sair, mas ao final 

da minha carreira tenho o sentimento de 

missão cumprida. Enquanto isso, ainda espero levar mui-

tas ideias e também conhecimento para a geração que 

vem chegando”.

FRESADOR CNC — diViSÃo SeaL

“AGrADEçO cADA 

OPOrTuNIDADE 

NESSA EMPrESA 

quE É HuMANA, E 

quE OlHA PArA O 

TAlENTO DE SEuS 

FuNcIONÁrIOS.”
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MauRo MoRaEs, 37 anos de parKer
apoSentou-Se em 2006 como GERENTE GERAL da diViSÃo automaÇÃo

 Parker foi seu primeiro 
emprego. Mauro iniciou 
como projetista e fez 

sua carreira dentro da Parker. Foi 

supervisor da área de Projetos de 

Máquinas, Supervisor de Produção, 

Gerente de Produção, Gerente de Manufatura, Gerente 

Geral da Divisão Automação e também, por mais de um 

ano, Gerente Geral da Divisão Fluid connectors. “Na 

Parker sempre haverá oportunidades de crescimento, vis-

to que a empresa vem crescendo a passos largos, organi-

camente, e por meio de aquisições. Eu tive sorte de crescer 

profi ssionalmente aqui dentro, mas nada vem de graça. Sei 

do meu esforço e dedicação e acredito que o sucesso venha 

por esse caminho. Todos podem crescer, basta se dedicar 

e acreditar”. Para Mauro a Parker sempre foi sua família. 

A “Sempre tive muito carinho pela 

Parker e por tudo que conquistei, foi 

meu trabalho nessa empresa que me 

proporcionou momentos que sem-

pre levarei com muito carinho!” E 

sou muito grato à Parker, aos meus 

superiores por terem acreditado no meu potencial e aos 

amigos e colaboradores que me ajudaram a ser um funcio-

nário bem sucedido”. Até hoje, atuando como consultor, 

Mauro comenta que tem o sentimento de fazer parte da 

equipe Parker. “Eu sempre soube que estava na empresa 

certa e sempre dei o meu melhor para não decepcionar 

àqueles que acreditaram no meu trabalho. Hoje, olhando 

para tudo que passei aqui dentro, continuo com a certeza 

de que fi z a melhor escolha que poderia ter feito, e se fosse 

preciso, passaria por tudo novamente”.

“SE TIVESSE A OPOrTuNIDADE 

DE VOlTAr NO TEMPO, FArIA 

TuDO NOVAMENTE. SEI quE FIz A 

EScOlHA cErTA”.
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 oi em 1969 que Paul Bakker 
começou sua carreira como 
trainee na Parker, dos Esta-

dos Unidos. Após 10 meses foi transfe-

rido para a Argentina, onde ficou por 

mais um ano, quando veio ao Brasil, 

para ajudar na implantação da Parker 

no país. Paul fez parte de toda a his-

tória de crescimento da Parker e se recorda emocionado 

dos amigos que fez e de todos os momentos que passou 

na empresa. “Sinto uma imensa satisfação por ter feito 

parte dessa história. Foram grandes mudanças – para 

mim e para a Parker, foi uma vida inteira de trabalho 

realizado com muita alegria e vontade. Aqui no Brasil 

acompanhei todo o processo de crescimento e consolida-

F ção que vemos hoje, e a Parker merece 

essa comemoração. É uma empresa 

que sempre valorizou o capital huma-

no, seu maior diferencial”. Para Paul, a 

Parker foi muito mais do que um local 

de trabalho. Paul fez muitos amigos, 

como por exemplo seu ex-líder Maurice 

castoriano, com quem até hoje man-

tém uma amizade invejável. “Tenho muito carinho por essa 

empresa e pelas pessoas com quem trabalhei. São essas mes-

mas pessoas que ajudaram a construir essa história e que, 

até hoje, sustentam esse sucesso. Tenho também um grande 

carinho pela Divisão Seal, onde sempre trabalhei. A Parker 

é uma ótima empresa, que nos valoriza como pessoa. Uma 

empresa correta da qual me orgulho de ter feito parte”.

“É uMA SATISFAçÃO 

MuITO GrANDE TEr VISTO 

O crEScIMENTO DESSA 

EMPrESA quE lEVO cOM 

TANTO cArINHO”.

Paul BakkER, 35 anos de parKer
apoSentou-Se em 2004 como GERENTE GERAL da diViSÃo SeaL
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 aulo tinha três anos de experiência quando 
entrou na Parker como programador de com-
putador e, segundo ele, foram anos de mui-

tas histórias e recordações. “Sempre tive 

uma carreira ascendente dentro da Parker e 

um ambiente favorável para meu desenvolvi-

mento profi ssional. Aqui me sinto confortável 

P
“A PArkEr 

rEPrESENTA 

MINHA 

rEAlIzAçÃO 

PrOFISSIONAl”.

Paulo gaRcia, 37 anos de parKer
GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — Grupo Latino americano

e motivado para crescer sempre”. Na área em que atua, 

Paulo percebe uma constante evolução da empresa. “A 

Parker é uma empresa inovadora e faz bom uso da tecnolo-

gia da informação para impulsionar seus ne-

gócios e atender cada vez melhor seus clientes. 

Hoje, olhando para esses 37 anos, posso dizer 

que valeu a pena”.
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Rinaldo MEdEiRos, 31 anos de parKer

 oi aos 14 anos que Rinaldo ini-
ciou sua carreira na Parker como 
aprendiz. E, profi ssionalmente, 

ele diz que a Parker foi sua grande escola. 
“Fiz minha carreira na Parker e sou muito gra-

to por todas as oportunidades que me deram 

aqui dentro. Confesso que foi tão gratifi cante 

que hoje, passei de aluno, aprendiz, para pro-

fessor do Senai. Acredito nessa nova geração e 

agradeço pela Parker ter acreditado no meu 

potencial”. Ele diz ter um grande carinho por essa empre-

sa que o acolheu. E durante esses 31 anos, rinaldo conta 

que fez grandes amigos, aprendeu muito, e guarda muitas 

histórias. “A Parker é uma empresa muito humana e é gra-

tifi cante, para quem está tanto tempo aqui dentro, acom-

panhar essa história de sucesso. Meu pai trabalhou aqui 

também, e era apaixonado por seu trabalho e pela empresa. 

F Meu grande sonho era chegar onde ele che-

gou, e hoje comemoro meus 31 anos de em-

presa como ele fez. Estou muito feliz”. rinaldo 

sente-se valorizado e, embora tenha passado 

por inúmeros desafi os, diz ter recebido mui-

tos estímulos para se desenvolver profi ssio-

nalmente. “Aqui é minha segunda família e 

para mim, mais do que isso, é minha realiza-

ção profi ssional. Se eu puder fazer para meu 

fi lho o que meu pai fez por mim – conseguiu 

essa oportunidade para mim na Parker, eu fi caria muito 

satisfeito”. Ele explica que esse era um sonho que se reali-

zou e que quer continuar nessa caminhada, para continuar 

crescendo junto com a Parker. “Não imaginava chegar onde 

cheguei. Esse era um sonho e me orgulho dessa conquista. 

Enquanto eu tiver saúde e puder fazer parte dessa equipe, 

me sentirei realizado”.

TORNEIRO FERRAMENTEIRO — diViSÃo automaÇÃo

“A PArkEr SEMPrE 

FOI MINHA SEGuNDA 

FAMílIA, AlÉM 

DE rEPrESENTAr 

MINHA rEAlIzAçÃO 

PrOFISSIONAl”.
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EX GERENTE DE RECURSOS HUMANOS — diViSÃo automaÇÃo

“A PArkEr 

rEPrESENTA MINHA 

rEAlIzAçÃO DE 

VIDA, PESSOAl E 

PrOFISSIONAl”.

 m março de 1976 Rivaldo iniciou 
sua carreira na Parker e, olhan-
do para trás, ele afi rma que teve 

um crescimento muito rápido na sua vida 
profi ssional. Entrou como offi  ce boy e de 

lá para cá não parou de crescer. Passou por 

diversos cargos dentro do departamento pes-

soal e foi na área de recursos Humanos que 

ele se identifi cou e fez sua carreira deslanchar. “Meu sonho 

sempre foi ser um Gerente da Parker e realizei esse meu so-

nho aos 28 anos. A Parker é uma empresa que acredita no 

potencial de seus funcionários e dá muitas oportunidades 

para aqueles que querem crescer. Esse sempre foi seu grande 

diferencial: na minha opinião, a empresa que melhor sabe 

fazer aproveitamento interno”. Para ele, a Parker é o melhor 

E lugar para crescer profi ssionalmente, e ele 

é prova viva disso. “Cresci e aprendi muito 

dentro de uma empresa que sempre acredi-

tei. Na minha carreira tive inúmeros desafi os 

que me fazem hoje ser o profi ssional realizado 

que sou. Sair de São Paulo e ir para a fábrica 

de Jacareí foi um desses desafi os, mas que me 

trouxe experiência de vida e realização. Não 

esqueço a época que fi z essa mudança e o que guardo comigo 

foi a receptividade da liderança, das pessoas e de toda a fábri-

ca, que me acolheu muito bem. Sou muito grato por esses anos 

de trabalho na Parker. Aqui comprei minha primeira bicicleta 

e, desde então, tudo que conquistei, foi com meu trabalho na 

Parker. Sou muito feliz por ter feito parte dessa história e levo 

a Parker com muito carinho, para a vida”.

RiValdo ViEiRa, 34 anos de parKer
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RuBEns nunEs do PRado, 24 anos de parKer

 oi na planta de Osasco que Rubens 
começou a trabalhar como aju-
dante. Na época, ele fazia curso 

de Torneiro Ferramenteiro no SENAI e tra-
balhava no terceiro turno. logo em seguida, 

surgiu uma vaga na ferramentaria e rubens foi 

selecionado. Olhando sua história na Parker, 

ele lembra que foram momentos de muita ale-

gria, conquistas e aprendizado. Além disso, sempre viu a 

Parker como uma empresa humana, que se preocupa com 

seus funcionários. rubens sofreu um acidente no caminho 

de volta para sua casa em 1991, e lembra que a Parker não 

mediu esforços para dar todo o suporte que precisou, inclu-

sive para as visitas da esposa, na época grávida. “A Parker é 

uma ótima empresa e foi aqui que construí minha família. 

Hoje estou aposentado, e não tenho vontade de 

parar”. conhecido na empresa como ‘Padre’, 
apelido que ganhou em uma festa junina no ano 

de 1984, quando assumiu a cerimônia de casa-

mento na quadrilha, vestido de padre, rubens 

fez muitos amigos e lembra de momentos que 

marcaram sua vida. “A Parker é uma família 

bem grande, de pessoas queridas, que se res-

peitam. Por outro lado, uma empresa sólida e um sistema 

de trabalho impecável. Tenho muito orgulho de fazer parte 

desses anos de crescimento”. rubens comenta que nesses 28 

anos aprendeu muito e que enxerga um futuro promissor 

para a Parker no mundo. “Vivi momentos felizes e sou muito 

grato por tudo que a Parker fez, e faz, por seus funcionários. 

Não teria lugar melhor para ter me dedicado como fi z aqui”.

TORNEIRO FERRAMENTEIRO CNC — diViSÃo SeaL

F “SINTO MuITO 

OrGulHO POr 

FAzEr PArTE 

DA FAMílIA 

PArkEr.”
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tEREZinha sousa MEssER, 37 anos de parKer

 erezinha é apaixonada pela 
sua profi ssão e sempre acre-
ditou na força da Parker 

no mercado. Vinda da empresa Dana 

Gresen Hydraulics, comprada pela Parker, 

ela lembra com carinho da época em 

que foi anunciada a compra da empresa 

americana. “Quando soubemos da venda, ficamos todos 

apreensivos. Mas, ao saber que seria a Parker a comprar 

a Dana, meu sentimento foi de tranquilidade. Conhecia a 

Parker, que sempre foi uma empresa forte, sempre de olho 

no futuro, uma empresa que, durante todos esses anos, 

T me orgulhei em fazer parte”. Terezinha 

comenta que hoje se surpreende com 

o crescimento da Parker e garante que, 

enquanto tiver saúde, vai fazer seu me-

lhor para continuar fazendo parte dessa 

equipe. “A Parker foi uma escola e evoluí 

muito minha trajetória aqui dentro. Pos-

so afi rmar que a Parker fez – e faz - parte da minha vida. 

Foi aqui que construí minha família, minha vida. Hoje, me 

sinto muito honrada por fazer parte dessa história. Aqui 

as pessoas se respeitam, os funcionários são valorizados. E 

não me vejo em outro lugar, senão aqui”.

SECRETÁRIA EXECUTIVA — diViSÃo HidrÁuLica

“A PArkEr É uMA 

rElAçÃO DE rESPEITO E 

rESPONSABIlIDADE”.
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alBERto igaWa

 m 1986 Alberto iniciou a dis-
tribuição através da então 
Irlemp, na época marca for-

te no mercado. Porém, ao ser adqui-

rida pela Parker, essa parceria ganhou 

ainda mais força e sinergia. De acordo 

com Alberto, essa relação antiga con-

tinua até hoje e isso é motivo de orgulho para a equipe 

da Filtrosul. “Estamos muito satisfeitos por ter essa ligação 

com a Parker, empresa tão conhecida no mercado. Para 

nós, sempre foi uma alegria fazer parte dessa rede (de dis-

tribuidores) e hoje, após tanto tempo de relacionamento, 

continuamos acreditando nessa sinergia”, disse.

Ele disse que enxerga a Parker como uma marca muito re-

presentativa no mercado nacional e para a Filtrosul ter esse 

E nome em seu portfólio é muito signifi ca-

tivo. “Acredito em uma relação de pro-

ximidade e confi ança e hoje é isso que 

temos com a Parker. Temos muito orgu-

lho por fazer parte da sua distribuição e 

acredito ainda que essa parceria só tende 

a crescer. É preciso sempre uma proximi-

dade para discutir mercado e oportunidades e a Filtrosul 

está disposta a manter esse laço de confi ança”.

Ele sabe que essa parceria é uma mão de duas vias e afi rma 

que assim como a Parker agrega muito ao nome Filtrosul, a 

distribuidora retribui com a mesma força, levando o nome 

da Parker para seus clientes. “Temos uma relação de união 

de forças e isso possibilita que as duas empresas cresçam jun-

tas, sempre em busca de resultados comuns”.

FILTROSUL (FiLtraÇÃo HidrÁuLica induStriaL | FiLtraÇÃo - ar e GaSeS | FiLtraÇÃo moBiL)
diStriBuidor da parKer HÁ 25 ANOS

“NOSSA PArcErIA É uMA 

uNIÃO DE FOrçAS quE 

POSSIBIlITA ATINGIr 

rESulTADOS cOMuNS”.
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aRakEl shaPaZian

 parceria entre a Parker e a 
Astro começou ainda quan-
do era Válvulas Schrader e, 

de lá para cá, a relação só se forta-
leceu. De acordo com Arakel essa par-

ceria é muito signifi cativa não apenas 

para ele, mas para todos os funcioná-

rios da Astro. “Temos muito orgulho por fazer parte do grupo 

de distribuição da Parker. É uma empresa consistente, com 

força no mercado, produtos de qualidade e que sempre cuidou 

de seus parceiros. Sinto como se fi zesse parte da equipe Parker 

e isso, para mim, tem muito valor”, disse.

Arakel conta que durante esses anos foram feitos muitos 

laços de amizade e que, alguns deles, leva hoje para o con-

vívio pessoal. “A cada dia reforçamos 

os laços de amizades dentro da Parker 

e fazemos novos amigos. Enxergo essa 

empresa como uma excelente e forte 

parceira, onde todos são valorizados”.

Para ele, a Parker segue um caminho 

muito positivo no segmento em que 

atua e a cada dia aumenta sua participação no mercado bra-

sileiro. Isso, para ele, mostra a importância da Parker como 

empresa e ressalta que além de fornecer produtos de qua-

lidade, tem esse grande diferencial que é o relacionamento 

com seus distribuidores. “Só tenho a agradecer e dizer que 

nossa parceria é forte, signifi cativa e construída em amizade 

e confi ança”.

ASTRO (pneumÁtica | FLuid controL | FLuid connectorS | FiLtraÇÃo - ar e GaSeS)
diStriBuidor da parKer HÁ 30 ANOS

A “TEMOS cOM A PArkEr 

uMA PArcErIA DE AMIzADE 

E PrOFISSIONAlISMO DE 

MuITA cONFIANçA”.

XlVI



floRiVal caPEluPPi gonZalEs

 lorival conta que há 32 
anos a Detron faz parte 
da história da Detroit res-

cém adquirida pela Parker. A parce-

ria teve continuidade e ele conta que 

as expectativas são as melhores pos-

síveis. “Esses anos de relação, mesmo 

que seja recente, tem nos mostrado que a Parker é uma empre-

sa séria, forte no mercado e que procura se aproximar de seus 

distribuidores. Estamos iniciando um aprendizado que certa-

mente, em médio prazo, nos trará muitas conquistas. Estamos 

trabalhando para fortalecer cada vez mais essa relação, que 

hoje já é de confi ança e profi ssionalismo e tenho certeza que 

será uma parceria de sucesso”, disse.

Para Florival, a Parker oferece ao 

mercado um vasto portfólio de pro-

dutos e agrega muito valor ao dis-

tribuidor. Seu nome forte carrega 

essa credibilidade e a confi ança para 

aqueles que trabalham junto a ela. 

“Com essa parceria acredito que seja 

possível ampliar ainda mais nosso portfólio também. Nossa 

expectativa é a melhor possível e estamos, aos poucos, seguin-

do os passos que a Parker nos indica. Isso traz uma amplitude 

ainda maior para nosso negócio. Estar próximo a uma em-

presa conceituada, com o leque de produtos que apresenta, só 

tem a acrescentar. Estamos muito satisfeitos com essa parce-

ria, que sem dúvidas, irá crescer ainda muito mais”.

  DETRON (inStrumentaÇÃo)
 diStriBuidor da parKer HÁ 32 ANOS

F “A PArkEr É uMA EMPrESA 

GrANDE, FOrTE E quE TEM NOS 

AjuDADO A AMPlIAr NOSSOS 

NEGócIOS”.
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PEtRonio calZaVaRa

 primeira parceria da Aroplan 
com a Parker começou em 
1978, com a linha de produ-

tos da Divisão Seals e também com 
a importação direta de produtos da 
Parker nos Estados Unidos. O ano de 1990 foi marcado pela 

segunda parceria, quando a Aroplan passa a ser distribui-

dora também da linha de Automação, pela antiga Schrader 

Bellows, adquirida posteriormente pela divisão Parker. 

Petronio conta que em 1994, com a abertura de importa-

ção pelo governo federal e visita em diversas plantas da 

Parker nos uSA e na Europa, a Aroplan direcionou sua es-

tratégia para o trabalho nas cinco linhas de produtos do 

seu segmento de atuação (Automação, Hidráulica, Fluid 

connectors, Filtros e Vedações). Segundo ele, que acom-

panha essa história, e orgulha-se por isso, essa foi uma 

parceria que sempre representou muita segurança e con-

A fi abilidade para todos. 

E não é à toa que até hoje, após 33 

anos, essa relação continua forte. Pe-

tronio afi rma que essa relação é muito 

importante para a empresa, pois tra-

balham com cinco linhas de produtos de alta qualidade 

e são reconhecidos no mercado pelos serviços prestados. 

“Nossa parceria é muito produtiva e positiva para todos e 

nos permite ter muitas aplicações de produtos solicitadas 

pela nossa rede de clientes. Acredito que nomear distribui-

dores por linha de produtos, áreas de atuação, políticas e 

incentivos de preços promocionais, treinamentos e supor-

te técnicos, nos permitiu trabalhar com maior dedicação 

e segurança no mercado”. E reforça: “É muito bom poder 

transmitir aos nossos clientes de uma forma geral, o mesmo 

sentimento que temos com a Parker, que pode ser traduzido 

em segurança e confi abilidade”.

AROPLAN ENGENHARIA DE FLUIDOS (FLuid connectorS | HidrÁuLica induStriaL | FiLtraÇÃo HidrÁuLica 
induStriaL | FLuid controL | pneumÁtica | SeaL) — diStriBuidor da parKer HÁ 25 ANOS

“PArkEr PArA NóS É 

SINÔNIMO DE SEGurANçA 

E cONFIABIlIDADE”.
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WERnEk caRValho souto

 parceria entre a Parker e a fa-
mília Souto começou em 1981, 
ainda com a empresa Comac. 

Foi assim até 84, quando a sociedade foi 

desfeita e passou a distribuição para a VHP 

ltda. Em 1989 a empresa se unifi cou com 

a Hipress, que até hoje mantém a parceria. 

Wernek Souto comenta que essa foi uma re-

lação fraternal e de muito esforço. “No início, quando a Parker 

chegou ao Brasil, tivemos uma fase de muito trabalho e aju-

damos levar o nome Parker para nossos clientes. E essa parce-

ria nos traz muito orgulho. Hoje a Parker tem sua marca forte 

no mercado em que atua e isso fez com que estruturasse muito 

bem sua rede de distribuição. Sou muito feliz por fazer parte 

dessa rede de distribuição que só tem crescido”, disse.

Para Wernek, a Parker sempre deu todo suporte para seus dis-

tribuidores. Estreitou os laços e aumentou cada vez mais a co-

operação. “O crescimento nos últimos anos 

se tornou substancial e acredito em um 

avanço muito grande para essa rede. Esse é 

um dos focos da Parker”. Ele ainda comen-

ta que toda a família hoje faz parte da rede 

de distribuição Parker. “Meus dois irmãos 

hoje fazem parte desse grupo. Um em Uber-

lândia e outro em Goiânia. Isso me deixa 

ainda mais orgulhoso; saber que toda a família Souto faz 

parte da família Parker”. Ele comenta ainda que além disso, 

o sucesso da parceria trouxe a possibilidade de abertura de 

mais três empresas do grupo, também distribuidoras Parker: 

a Movimec, em juiz de Fora; a Movipress, em curitiba e a M. 

Martins, em Belo Horizonte. “Isso mostra a força Parker no 

país e a credibilidade com seus distribuidores. Estamos mui-

to felizes com essa parceria e esses 40 anos da Parker. Espera-

mos que essa parceria cresça ainda mais”.

HIPRESS (SeaL | FLuid connectorS | inStrumentaÇÃo)
diStriBuidor da parKer HÁ 30 ANOS

A “TODA A FAMílIA 

SOuTO FAz PArTE DA 

FAMílIA PArkEr E ESSE 

É rESulTADO DE uMA 

PArcErIA DE SucESSO”.
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WilMa dE caRValho

 undada em 1984 como ofi cina 
de recuperação hidráulica, a 
Mobil Hidráulica Brasil iden-

tifi cou no mercado a necessidade por 
peças de reposição. E foi em 86 que a 

parceria com a Parker teve início. Sem-

pre marcada pelo comprometimento e 

a qualidade, essa relação, segundo Wilma, teve um grande 

peso no crescimento da distribuidora. “A Parker foi muito fe-

liz quando iniciou sua rede de distribuição. Sempre teve res-

ponsabilidade e comprometimento com todos nós, sempre 

nos muniu de informações, e criou uma rede muito forte de 

distribuição, o que hoje a faz referência nesse sentido. Estar 

ao lado da Parker sempre nos trouxe muita força, pois sem-

F pre foi vista como uma empresa líder no 

mercado, comprometida com sua quali-

dade e atendimento”, disse.

Segundo Wilma, hoje o cliente Parker 

tem a garantia de receber produtos com 

tecnologia de ponta, com um atendi-

mento diferenciado de sua rede de distri-

buição. “Para nós é um grande orgulho fazer parte desse gru-

po. A Parker sempre agregou valor aos seus produtos e isso 

fortalece ainda mais nosso serviço. Como parceira, sempre 

procurou se aproximar de seus distribuidores e nos sentimos 

parte dessa equipe. Espero que tenhamos mais 40 anos de 

parceria pela frente, pois sempre foi marcada pela busca do 

crescimento e da qualidade nos serviços”.

HIDRÁULICA BRASIL (HidrÁuLica moBiL | FiLtraÇÃo moBiL)
diStriBuidor da parKer HÁ 25 ANOS

“NOSSA PArcErIA cOM A 

PArkEr FOI MArcADA PElA 

BuScA DO crEScIMENTO 

cONSTANTE”.
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