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INÍCIO DE UM SONHO...

Em julho de 1999, Ana e Damien deixaram
a Bélgica (1) para começar uma nova vida
no Brasil. Antes disso, Damien viajava
frequentemente para a América Latina pela
empresa em que trabalhava.
A vontade de abrir um negócio próprio na
região foi bastante motivada por essas
viagens. A oportunidade de negócio surgiu
diante da falta de fornecedores locais de
sistemas de fixação para o mercado de
higiênicos na região.

CRESCIMENTO

No início, além de Damien, a equipe
contava apenas com Sr. Márcio, caseiro de
Ann e Damien, e a Sra. Ann. Em seguida,
mais 3 operadores e um técnico de
qualidade foram contratados (3). Assim,
iniciou-se a curva de aprendizagem (4) e a
PARAFIX (Para Fixar) começou suas
atividades apenas com a produção de fitas
adesivas para fralda (“BS tape”).

NOVOS HORIZONTES

A situação econômica do país e a forte
desvalorização do Real incentivaram a
empresa a entrar no mercado de
exportação e a verticalizar sua área
produtiva. Foi nessa época que a BFA (hoje
ARC) virou nosso parceiro para o Mercosul
e a Incopack para a região Andina.
Com a expansão dos negócios, as
instalações industriais também se
ampliaram.

UM NEGÓCIO PROMISSOR

Nesse momento, a empresa adquiriu uma
nova máquina para siliconizar filmes
(“maker”).  Ainda nesse período, a PARAFIX
recebeu o selo da ISO 9001 e, pela primeira
vez, mudou o logo da empresa.
Em 2003, 70% das vendas eram destinadas
à exportação, principalmente para a
Colômbia. Por receber em moeda forte
(dólar), a empresa conseguia melhorar sua
posição financeira. O negócio tinha futuro
(5). Começou-se, então, a pensar em um
prédio próprio.

UMA GRANDE
OPORTUNIDADE!

Após recomendações do Sr. Armando, da
Adelbras, a cidade de Valinhos foi escolhida
como base para a indústria. Então, um
pequeno prédio de 1000 m² (2) foi alugado
e preparado para receber as 3 primeiras
máquinas que foram adquiridas: uma
máquina de cobrimento (“coater 1”), uma
cortadeira e uma laminadora.

DE BRUXELLAS
PARA VALINHOS

(1) Ann, Damien e filhos fazem as malas em direção ao Brasil.

(2) Primeira planta da PARAFIX em 1999.

(3) Início da equipe PARAFIX instalando a Coater1.

(4) Negócio entrando no ritmo.

(5) Customer Service 2002.
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AMPLIAÇÃO

O parque fabril (10) foi sendo desenvolvido
para aumentar a capacidade de cobrimento
da produção com novas tecnologias de
siliconagem (Kroenert) e de laminação.
Iniciamos a laminação com PUR em
laminados de tecidos para frontal tape.
O parque de laminadoras ganhou 4 novas
máquinas para novas construções de fitas.
A operação foi certificada com ISO 14000:
um selo de conformidade ambiental.

NOVOS PRODUTOS

Durante esse período, o negócio estava
crescendo com o impulso de novas
categorias de produtos (9): fitas de fraldas
para adultos, fitas mecânicas e revenda de
fitas industriais da PPI. A PARAFIX tinha,
nesse momento, mais de 50 colaboradores
e o trabalho deles resultou em um
reconhecimento do mercado de nosso
profissionalismo e qualidade dos produtos.

DE CASA NOVA

INAUGURAÇÃO

Em maio de 2005, orgulhosamente,
inauguramos a nossa nova planta de
3500m² em Valinhos (6 e 7).

VISITA REAL

O então Príncipe da Bélgica, S.M. Philippe,
atual Rei dos Belgas, fez as honras de
visitar a nossa empresa (8). 

(6) Nova planta PARAFIX.

(7) Festa de invauguração da nova planta da PARAFIX.

(10) Nova Planta PARAFIX com novos equipamentos.

(8) Visita do principe Philippe na empresa em 2005.

(9) Novas categorias de produtos.
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MAIS UM GRANDE PASSO

Em fevereiro de 2012, a APLIX (11),
empresa multinacional familiar Francesa
com operações na França, Estados Unidos e
na China, demonstrava interesse em
ingressar no mercado da América Latina.
Nesse momento, a PARAFIX estava a
procura de mais tecnologia para aumentar
a gama de produtos e abrir negócios em
outros segmentos de mercado, como o
automotivo e o industrial.

NOVOS MERCADOS

Dois novos galpões foram incorporados
para dar lugar a esses maquinários.
Mais recentemente, iniciamos a nossa
entrada no mercado industrial e, além dos
segmentos de higiênicos e automotivo,
ingressamos em diversos (14) outros
mercados como: calçados, aeronáutico,
limpeza, médico, construção civil,
embalagens, militar, etc.

NACIONALIZAÇÃO

Os anos seguintes resultaram em grandes
investimentos em novas linhas de
produção para o mercado higiênico (13), tal
como a linha TBW ou SoftLoop, a linha
STAMP ou SoftGrip e a linha EFT ou SoftFit.
Iniciamos as linhas automotivas com
soluções de fixação para bancos e tetos:
uma prensa de corte de matriz e um tear
para produção do AUTOLOOP. 

DE OLHO NO FUTURO

Fizemos uma parceria com a empresa
Grinsul para representação comercial de
fechos de contato visando à diversificação
de mercado. Com todo esse crescimento,
mais uma vez, as três unidades ficaram
insuficientes.
Por isso, buscamos um amplo terreno (15)
para unificar as operações em um novo
prédio.

UNINDO FORÇAS

Com isso, ambas as partes entenderam que
juntar forças poderia trazer inúmeros
benefícios. Então, a Aplix entrou no capital
da nossa empresa.
A PARAFIX se profissionalizou com a
experiência do Grupo Aplix. O conselho da
PARAFIX foi formado com a participação de
Sandrine Pelletier e Fabrice Billarant, sócios
da empresa Aplix (12).

APLIX

(15) Terreno para nova Planta em Vinhedo.

(11) APLIX - presença global.

(12) Sandrine Pelletier e Fabrice Billarant.

(13) Produção local: TBW, STAMP e EFT.

(14) Mercados de atuação da PARAFIX.
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TUDO NOVO!

Um novo logotipo (18) foi criado para
simbolizar a renovação e energia que
precisamos para iniciar essa próxima etapa
da PARAFIX. Como o mundo requer novas
soluções, os departamentos de inovação e
de sustentabilidade vão guiar nossas ações
no presente para construção de um futuro
melhor para todos.

MUITO OBRIGADO!

Agradecemos nossos colaboradores,
clientes, fornecedores, instituições e
acionistas que, diariamente, depositam
confiança em nós para a construção da
nossa história. E agradecemos todos
aqueles que continuarão acreditando
na empresa e em seus colaboradores para
escrevermos, juntos, os próximos
capítulos dessa jornada.

Damien Grimmelprez 
 1° de março de 2021.

POLÍTICA CSR

Como parte do grupo APLIX, incorporamos
uma abordagem CSR em nossa visão de
longo prazo demonstrando nossa
preocupação com questões sociais e
agindo de maneira concreta e operante na
construção de um futuro responsável.
A PARAFIX se compromete também a
respeitar a diversidade, segurança, saúde e
bem estar dos colaboradores (19) para a
criação de um ambiente de trabalho
agradável e motivador.

DE VALINHOS 
PARA VINHEDO

MUDANÇA...

Em março de 2020, iniciamos a construção
de nossa nova fábrica em Vinhedo (16). São
17.000 m² de área construída, em um
terreno de 40.000 m². No início de março
2021, a fábrica já operava em plena
capacidade (17).

(16) Nova planta PARAFIX 2020.

(17) Fábrica operante em Vinhedo.

(18) Nova identidade visual PARAFIX.

(19) Alguns de nossos colaboradores.

(20) Damien - CEO Parafix.


