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Nova identidade visual e verticalização da produção de cilindros secadores
renovam planos de crescimento contínuo

Hergen comemora 40 anos de 
existência com atuação sólida 
no mercado global de papel
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Em 7 de outubro deste ano, em cerimônia festiva realizada no 
parque fabril localizado em Rio do Sul (SC), a Hergen recebeu 
autoridades de Santa Catarina e diretores de empresas na-

cionais e internacionais do setor para comemorar quatro décadas 
de atuação na indústria mundial de papel. Fundada por Hermann 
Hinrich Purnhagen, a empresa iniciou suas atividades produzindo 
equipamentos para as próprias fábricas de papel e realizando pe-
quenos serviços de manutenção para outras fábricas. “Meu pai veio 
da Alemanha em 1922, como imigrante, na época em que o Brasil 
vivia grave crise econômica. Mas, entre Brasil, Canadá e Austrália, 
optou por imigrar para cá, pelo potencial de crescimento que o País 
apresentava”, lembrou Germano E. Purnhagen, diretor presidente 
da Hergen, sobre a trajetória do pai, que constituiu família no Brasil 
e se estabilizou em Santa Catarina.

O ingresso definitivo no mercado de papel aconteceu em meados 
de 1979, quando a empresa adquiriu o acervo técnico da Irmãos 
Cavallari, de São Paulo. Entusiasta da mecânica e da robótica, Ger-

mano contribuiu significativamente para a construção da visão da 
Hergen, traduzida pelo objetivo de ser reconhecida mundialmen-
te como uma das melhores fabricantes de máquinas de papel pela 
qualidade, tecnologia e inovação de seus produtos. “Cada máqui-
na que fabricamos contém algum tipo de inovação, pois superar 
o desafio constante da modernização, desenvolver e apresentar 
melhorias tecnológicas capazes de otimizar o processo produtivo 
de papel é a nossa premissa”, ressaltou. “Nosso intuito contínuo 
é apresentar vantagens competitivas aos clientes, seja por meio da 
qualidade do produto final, seja pelo processo fabril mais eficiente”, 
completou Germano.

A prestação de serviços desponta como outro diferencial da Hergen. 
“Como fabricante nacional de máquinas, temos uma velocidade muito 
maior em termos de atendimento em comparação aos fornecedores de 
outros países. Isso é de extrema importância se pensarmos que cada 
hora de máquina parada representa uma perda fi nanceira que não se 
recupera mais”, pontuou o diretor presidente. 

Por Caroline Martin
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A inauguração do parque fabril que soma mais 
de 5 mil m² também marcou a cerimônia comemo-
rativa. O investimento, que engloba a duplicação da 
área construída e da altura de elevação, além da 
triplicação da capacidade de carga das pontes ro-
lantes da fábrica, totalizou R$ 30 milhões. “A princí-
pio, estimávamos investir cerca de R$ 15 milhões na 
ampliação da fábrica, destinada à produção de ro-
los. Quando estávamos na metade do investimento, 
porém, surgiram boas oportunidades de negócios, 
como a possibilidade de aquisição de alguns tor-
nos da metalúrgica Atlas, que estava encerrando as 
atividades. Decidimos adquirir esses equipamentos 
para ganhar mais agilidade na nossa linha produti-
va. O forno e outros equipamentos que também não 
estavam no escopo inicial do projeto apresentaram-se 
como boas alternativas pelos preços atrativos da 
época, e tomamos a decisão de concretizar mais es-
ses investimentos. Ao final do processo, chegamos à 
linha fabril completa com um investimento total de R$ 
30 milhões”, contextualizou Sávio Fernando Schmidt, 
gerente financeiro da Hergen, sobre o aporte que 
se dividiu entre 70% de recursos próprios e 30% de 
financiamentos via BNDES. 

Dedicada a se fortalecer como empresa de engenharia 
que desenvolve tecnologias próprias, a Hergen tomou a 
decisão de ampliar o site há quatro anos. “Assim, aco-
modaríamos todos os setores de nossa fábrica em um só 
endereço, livre de inundações, e sem riscos de atrasos ou 
perdas para nós e nossos clientes”, pontuou Purnhagen. 

O espaço foi projetado para abrigar a nova linha pro-
dutiva de cilindros secadores, conforme lembrou o diretor 
industrial. “Quando começamos a produzir máquinas de 
papel, contávamos com cilindros secadores de terceiros. 
A opção de fabricar as máquinas adquirindo os equipa-
mentos de outros fornecedores acabava sendo muito 
custosa. Ao verticalizar nossa produção, produzindo os 
equipamentos internamente e dispensando totalmente 
os serviços externos, conseguiríamos reduzir uma série 
de custos, principalmente logísticos. Isso exerceria um 
impacto significativo na nossa competitividade, pois, ao 
lado da redução de custos, melhoraríamos os prazos de 
entrega e a qualidade dos equipamentos fornecidos”, 
justificou Purnhagen, fazendo um retrospecto do projeto.

O planejamento concretizou-se da forma esperada. Atu-
almente, a Hergen encarrega-se pela fabricação de todos 
os equipamentos das máquinas que produz. Os cilindros 
secadores, especificamente, destacam-se pelo pioneirismo 
de serem produzidos em chapas de aço. O grande diferen-
cial dos equipamentos está na alta transferência térmica 

A Hergen soma hoje aproximadamente 200 profissio-
nais em seu quadro de colaboradores, dos quais 40 for-
mam o departamento técnico e o restante divide-se entre 
os setores administrativo e de produção. A comemoração 
do aniversário de 40 anos fez o termo “legado” ganhar 
um sentido mais expressivo, conforme enfatizou Emilio 
Purnhagen, diretor industrial da empresa, ao agradecer 
a presença de todos e expressar sua alegria com todas 
as conquistas da trajetória bem-sucedida. “Seu significa-
do base é, sobretudo, o ato de deixar algo de valor para 
alguém. Ao relembrar nossa história e a construção de 
quem somos, das mãos do meu avô para as que estão 
presentes aqui conosco hoje, acredito que conseguimos 
alcançar isso: escrever um legado.”

Marco dá início à nova 
fase de crescimento

Além de comemorar a trajetória bem-sucedida que 
construiu ao longo dos últimos 40 anos, a Hergen apro-
veitou a ocasião para anunciar a sua nova identidade 
visual. “Mais moderna e representativa, ela correspon-
de ao legado que já deixamos e aos investimentos que 
estamos concretizando hoje. Mais do que isso: com ela, 
reafirmamos nosso compromisso de seguir nos esfor-
çando para sermos merecedores da confiança de todos 
os nossos stakeholders”, traduziu Emilio Purnhagen, di-
retor industrial da Hergen, durante a cerimônia festiva.

Ainda de acordo com ele, o lançamento da identi-
dade visual reforça a missão, a visão e os valores da 
empresa, que se destaca pelo comprometimento com a 
qualidade dos equipamentos que produz, com o cum-
primento de prazos e com o aperfeiçoamento contínuo 
de sua equipe de colaboradores.
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Autoridades e diretoria da 
Hergen comemoram os 40 
anos da empresa

Emilio Purnhagen: 
“Ao relembrar 
nossa história e 
a construção de 
quem somos, das 
mãos do meu 
avô para as que 
estão presentes 
aqui conosco 
hoje, acredito 
que conseguimos 
alcançar isso: 
escrever um 
legado.”
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e na variedade de tamanho. “Além de maior segurança, 
a substituição dos antigos cilindros de ferro fundido pelos 
de chapa pode trazer ganhos de capacidade de até 40%, 
normalmente acompanhados de significativa redução de 

“A evolução que a Hergen apresentou nos últimos anos, com solu-
ções ao setor papeleiro e, principalmente, ao segmento tissue, é muito 
importante à indústria como um todo, pois agrega valor aos produtos 
e aos negócios, gerando, consequentemente, uma cadeia rentável e 
com mais empregos. A Hergen oferece hoje a tecnologia que antes 
precisávamos buscar fora do País. É por esse motivo que muitos clien-
tes de outros países estiveram presentes no evento para prestigiá-la. 
Para nós, de Santa Catarina, é um orgulho ter uma empresa desse 
porte, com essa qualidade de equipamentos e serviços.”
Rafael Mirando da Silva, diretor superintendente da 
Cia. Canoinhas de Papel

custo operacional dos fabricantes de papel”, enfatizou 
o diretor industrial da Hergen. Os cilindros yankees, por 
exemplo, podem chegar até 24’ ou 7.320 mm de diâme-
tro e 6.500 mm de largura, características que oferecem a 
possibilidade de chegar a uma composição que garanta 
alta eficiência produtiva e energética.

A soma das muitas vantagens competitivas do equi-
pamento já posiciona a Hergen como o terceiro maior 
fabricante mundial de cilindro yankee de chapa de aço. 
Os cilindros fabricados pela empresa têm certificação 
europeia PED e estão em fase de obtenção da certifi-
cação e selo ASME para o mercado norte-americano. 
“Manter a competitividade no cenário global represen-
ta um desafio contínuo para nossa equipe. Inovação é 
a nossa missão diária”, completou Purnhagen sobre a 
característica que pauta a atuação da empresa.  n

Dedicada a se fortalecer 
como uma empresa de 
engenharia que desenvolve 
tecnologias próprias, a 
Hergen tomou a decisão de 
ampliar o site há quatro anos
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Clientes parabenizam Hergen pela trajetória de sucesso e fazem votos para um 
futuro ainda mais promissor
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“A Hergen é uma empresa surpreendente. Toda a equipe tem muito 
mérito pela atuação e pelo trabalho que vem fazendo. O evento que 
acompanhamos mostra essa capacidade de transformar, desenvolver 
tecnologia e trazer para o Brasil as melhores referências interna-
cionais. A Carta Fabril é cliente Hergen e possui uma máquina, por 
exemplo, que roda a 1.800 m/min. Posso atestar que os equipamentos 
demonstrados aqui realmente funcionam. E mesmo já conhecendo o 
trabalho da empresa, vi novidades, como capotas e sistemas de se-
cagem, bastante inovadores. Desejo que eles mantenham esse ritmo 
e expandam sua atuação ao mercado de máquinas de dupla largura, 
segmento que tende a se fortalecer no Brasil nos próximos anos.”
Victor Leonardo Coutinho, vice-presidente de Operações 
da Carta Fabril
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“Nós somos clientes Hergen há praticamente 40 anos. Fomos a pri-
meira empresa a adquirir um formador crescent former e ele continua 
operando até hoje, com resultados sempre satisfatórios. Posso definir a 
Hergen como empresa que preza o bom atendimento ao cliente, com 
uma equipe muito dedicada. Só temos a agradecer a essa grande forne-
cedora, que a Hergen é.” 
Marcelo Bonaccorso De Domenico, 
diretor financeiro da Damapel

“Conheço a Hergen desde 2000, época em que a Tangará passou 
a usar diversos produtos que compunham o portfólio da empresa. As 
nossas mais recentes aquisições foram uma caixa de entrada e um se-
cador ranhurado, com tecnologia de ponta oferecidas pela empresa. O 
atendimento é outro diferencial da Hergen. Com o pronto atendimento 
e a atenção que toda a equipe oferece aos clientes, a relação acaba, 
inclusive, transformando-se em amizade. Apesar do cenário econômico 
não ser o ideal para investimentos, já estamos planejando adquirir mais 
uma máquina Hergen.”
Sidney Melotti, sócio administrador da Papel Tangará

“Estou muito feliz de ver o crescimento tecnológico da Hergen e o 
posicionamento da empresa no mercado mundial. A atuação competi-
tiva no exterior, inclusive, é motivo de orgulho para nós, catarinenses, 
que acompanhamos toda essa evolução ao longo dos últimos anos. Não 
só desejo como tenho certeza de que a trajetória, a partir desse impor-
tante marco de 40 anos, seguirá sendo ascendente, já que a empresa 
está bem preparada tecnologicamente para atender às demandas do 
mercado mundial.”
Carlos Stein, diretor da BN Papéis Especiais

“Operamos em alguns projetos da América Latina com a Hergen. 
Neste momento, estamos trabalhando com um projeto no Peru, em 
que a máquina da Hergen contará com uma capota da Andritz e 
com um projeto para a Mili, no mesmo formato de trabalho. Apesar 
da minha experiência no setor, é a primeira vez que acompanho um 
evento de tamanha escala. Ele dá uma dimensão precisa da capaci-
dade da empresa. A Hergen acompanhou a evolução tecnológica do 
mercado com qualidade.”
George Nowakowski, vice-presidente de Secagem de Tissue 
da Andritz

“Conhecemos a Hergen há dez anos e já fizemos alguns projetos 
de melhorias tecnológicas em máquinas. O que pudemos perceber 
ao longo destes últimos anos é que a tecnologia fornecida pela em-
presa avançou demais. Para nós, papeleiros, ter uma empresa como 
a Hergen, no Brasil, é excelente. Antigamente, éramos dependentes 
de tecnologias importadas. Ter, hoje, tecnologias de ponta com o 
mesmo patamar de qualidade à disposição no mercado nacional é 
de uma importância difícil de valorar. Os acabamentos e detalhes 
técnicos dos equipamentos e máquinas fornecidos pela Hergen são 
de cair o queixo, para dizer em português bem claro. Em termos de 
atendimento, é possível dizer que a Hergen está à frente da concor-
rência, pois a equipe comercial realmente conhece os clientes que 
atende e presta serviço com bastante agilidade.”
George Ribeiro Correia Lima, sócio administrador da Lutepel

“A nossa máquina 3 foi a primeira aquisição completa que fechamos 
com a Hergen. Dando continuidade ao sucesso dessa primeira instala-
ção completa, com conceito de mesa planta, partimos para um novo 
projeto – dessa vez, de uma máquina crescent former. As duas máqui-
nas deram origem a uma grande e sólida parceria que se desenrola até 
hoje. Já estamos planejando o projeto da quinta máquina, nos mesmos 
moldes da máquina 4. As inovações incorporadas a ela, como secadores 
ranhurados de maior diâmetro e capotas de alto rendimento com uso 
de vapor, foram discutidas e projetadas em parceria com a nossa equipe. 
São incrementos que têm se fortalecido não somente no mercado na-
cional quanto internacional, devido aos bons resultados que conferem 
à rotina operacional.”
Julio Dobuchak, diretor da Ipel

“Conheço a Hergen há 30 anos e posso dizer que a empresa tem uma 
história muito bonita, a começar por sua idoneidade. A Hergen sempre 
prezou pelo desenvolvimento tecnológico e pela valorização dos clien-
tes, aprimorando-se na área de engenharia com equipamentos de ponta 
e tornando-se uma fabricante competitiva a nível mundial. É uma satis-
fação muito grande poder ser cliente de uma empresa desse porte, com 
alto poder de competição na área tecnológica e com resultados brilhan-
tes na fabricação de máquinas de papel. Possuímos máquinas da Her-
gen e estamos imensamente satisfeitos. Temos um projeto de uma nova 
máquina em andamento e reformas de máquinas previstas para mais 
adiante. É uma parceria muito boa que deve durar por muitos anos.” 
Valdemar Lessoni, presidente da Mili 

“Além de uma fornecedora, temos uma amiga há 40 anos. Os avanços 
tecnológicos vistos nos últimos anos superaram as expectativas do mer-
cado. A Hergen realmente deu um salto de tecnologia muito grande e me-
rece todos os parabéns pelas conquistas e pelo evento comemorativo.”
Carlos Alberto Domênico, diretor da CVG Volta Grande Papel

“Vejo a Hergen como uma empresa sólida no mercado de papel. 
Todos os equipamentos que contratamos até hoje vêm tendo um óti-
mo desempenho. O fato de a equipe de funcionários dedicar atenção 
especial a cada cliente é mais um diferencial da empresa. Eles têm fle-
xibilidade e expertise para atender tanto às empresas de grande porte 
quanto às de pequeno, como é nosso caso. Isso facilita muito as nego-
ciações. Os preços também são bastante competitivos em comparação 
a concorrentes com qualidade similar de equipamentos e máquinas.” 
Alex Cavalca, diretor da Caprima

“A Hergen tem uma trajetória espetacular, que contribuiu e segue 
contribuindo muito para o desenvolvimento da produção de papel no 
País, com tecnologias inovadoras, que talvez tivessem custos inviáveis 
se ainda precisássemos recorrer a fornecedores internacionais. A empre-
sa também merece ser parabenizada pela forma como trata os clientes, 
sempre buscando soluções apropriadas a cada caso.”
Sandro Baccarin, diretor da Araucária Papéis

“A trajetória da Hergen pode ser resumida pelo crescimento constan-
te e pela forte parceria com os clientes. No caso da Irani, essa parceria 
se estende há mais de 20 anos. É uma empresa de fácil acesso, que dá 
voz e cresce junto com os clientes. O futuro da Hergen é muito promis-
sor e certamente somará outros 40 anos.”
Edmar Gab, especialista de Engenharia da Celulose Irani


