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VOITH PAPER
CATEGORIA FABRICANTE DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA PAPEL
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Flávio Silva, presidente da Voith Paper América do Sul

O Papel – Os projetos desenvolvidos pela indústria nacional de pa-
pel sofreram algum tipo de impacto devido à crise econômica que o 
País enfrenta? De que forma a Voith atuou para manter uma atuação 
competitiva dentro da indústria brasileira?

Flavio Silva, presidente da Voith Paper – O setor industrial, 
como um todo, sofreu retração durante 2016. A indústria de emba-
lagens refl ete isso de forma sintomática, pois, se o consumo diminui, 
reduz-se também a demanda por embalagens. Isso leva ao adiamen-
to dos projetos de ampliação de produção até que exista uma clara 
sinalização do mercado de que a economia voltou a se movimentar. 
Mesmo em cenário adverso, é importante ressaltar que a indústria 
papeleira não deixou de investir. Seus investimentos, porém, estão 
direcionados a melhorias de processos e redução de custos, que, 
juntos, devem contribuir para aumentar sua competitividade – e é 

exatamente esse o diferencial da Voith Paper, parceira líder e pioneira 
na indústria papeleira. Devido ao seu abrangente portfólio de produtos, 
incluindo, além de máquinas completas, equipamentos para otimiza-
ção, vestimentas e serviços para todas as seções do processo de fabri-
cação de papel, a Voith pode manter sua atuação de forma equilibrada 
e competitiva na indústria brasileira. 

O Papel – É possível afi rmar que projetos de melhorias e incremen-
tos voltados à otimização do processo fabril de papel e consequente 
redução de custos se destacaram sobre os de novas máquinas ou essa 
questão variou conforme o segmento de atuação?

Silva – Efetivamente, vimos crescer os pedidos de otimização e ser-
viços, com vistas a assegurar competitividade em um cenário no qual os 
projetos de novas máquinas são impactados pela redução da deman-
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da, preços baixos e, consequentemente, adiamento dos investimentos. 
Ao longo de 2016, a Voith Paper conquistou importantes contratos com 
fabricantes nacionais para melhoria de qualidade do produto final, re-
dução do consumo de energia e de fibras e também de aumento de de-
sempenho da máquina. Podemos citar a reforma na CMPC Riograndense, 
na Adami e em outro importante fabricante de copy paper, entre outros. 
Os fabricantes de papel também têm alcançado excelentes resultados 
de produção e de operação adotando soluções integradas entre equipa-
mentos, vestimentas e rolos da Voith Paper, conhecidas como Advanced 
Products. É isso, por exemplo, que está ocorrendo na MP24 da Klabin, 
que atingiu o máximo desempenho no primeiro grupo da secagem, com 
tempo recorde da tela secadora em operação na máquina. 

O Papel – Quais equipamentos fornecidos pela Voith atualmente 
despontam como os mais pertinentes em termos de melhorias de pro-
cesso? Quais diferenciais competitivos esses equipamentos oferecem?

Silva – A Voith Paper sempre foi reconhecida pelo mercado papelei-
ro por sua capacidade de inovação, qualidade e confiabilidade de equi-
pamentos, vestimentas e rolos, bem como dos serviços que oferece. A 
empresa apresentou diversas novidades em 2016. 

Entre os destaques, podemos citar o aprimoramento da linha de pro-
dutos CleanWeave, com as novas telas secadoras Magma e MagmaHigh, 
que garantem excelente desempenho nas posições mais quentes da 
secagem e reduzem significativamente a quantidade de sujeira retida 
na tela. A Voith Paper introduziu também a tecnologia MultiSeal Plus, 
sistema de suporte das réguas de vedação SkySeal, responsável pela 
melhora nos processos de secagem de máquinas de papel, proporcio-
nando maior runnability da máquina, além de menores custos de ener-
gia. Neste ano, anunciamos ainda um sistema de monitoramento de 
réguas que facilitará o planejamento da troca das réguas de vedação 
no futuro. A tecnologia, uma das inovações da linha de produtos Paper-
making 4.0 da Voith, também permitirá aos produtores de papel passos 
importantes na transição rumo à “fábrica inteligente”. Além disso, a 
Voith apresentou sua nova linha de máquinas de papel, a XcelLine, que 
traduz o conceito “Xcellent Performance”, particularmente em termos 
de startups rápidas, melhor valor agregado ao investimento, tecnologia 
avançada e soluções integradas. Mais recentemente, a Voith introduziu 
o conceito BlueLine, uma gama de novos produtos de preparação de 
massa que proporciona mais qualidade e, ao mesmo tempo, reduz cus-
tos de energia, fibras, água e manutenção.

O Papel – Alguma tendência tecnológica vem se fortalecendo e 
deve se concretizar nos próximos anos? De que forma a empresa se 
prepara para atender a essas demandas futuras do setor?

Silva – A Voith é reconhecida internacionalmente por seus esforços 
de traduzir e antecipar as necessidades dos mercados em que atua. 
Fomos pioneiros também em compreender que somente o uso inten-
sivo da tecnologia possibilita promover a integração efetiva de todos 
os processos da cadeia produtiva e permitir a eficiente comunicação 
dos componentes das máquinas de papel, com vistas a alcançar os 
níveis de excelência que a indústria papeleira necessita. Nesse sen-

Empresa: Voith Paper Máquinas e Equipamentos

Ano de fundação: 1964

Sede: Alemanha

Países onde atua: Em mais de 50 no mundo inteiro, 
sendo atualmente uma das maiores empresas familiares 
da Europa.

Maiores conquistas na história da empresa: Acom-
panhar e desenvolver competências para se adequar aos 
diversos ciclos da indústria de papel e celulose nos últi-
mos 50 anos, tornando-se atualmente não apenas um 
fornecedor de máquinas e equipamentos, mas de soluções 
completas e integradas com uma forte expertise em ge-
renciamento de projetos e prestação de serviços. Sedia o 
Innovation Center, centro de pesquisa e desenvolvimento 
mundial que direciona os desenvolvimentos para o setor 
de tissue, confirmando nosso potencial para a inovação. A 
maior conquista ao longo dessas cinco décadas no Brasil 
foi a confiança que os clientes depuseram na Voith, uma 
vez que participamos ativamente de grandes projetos de 
papel e de celulose e, dessa forma, estivemos juntos no 
crescimento e no desenvolvimento dessa indústria no País.

Próximas metas: Participar, cada vez mais ativamente, por 
meio de serviços e soluções inovadoras, da ampliação da pro-
dução e da competitividade da indústria de celulose e papel.

tido, consolidamos todos os nossos esforços no que foi denominado 
Papermaking 4.0. Trata-se de uma abordagem alinhada à Indústria 4.0, 
que envolve automação e coleta de dados em tempo real. Cada etapa 
da produção de papel gera uma infinidade de informações, cujo pro-
cessamento é praticamente impossível por métodos manuais ao longo 
de grandes períodos para que sejam tomadas decisões corretivas no 
intuito de minimizar o impacto na qualidade do papel e reduzir des-
perdícios, além de trazer para níveis mais competitivos os custos de 
operação, com o uso mais inteligente e sustentável de energia, água e 
fibras. A Voith vem desenvolvendo e aprimorando soluções de visuali-
zação, estabilização e de manutenção preventiva que já comprovaram 
sua eficácia, permitindo a otimização até mesmo de processos estáveis. 
Nossos clientes têm reportado ganhos reais de qualidade do produto 
final, aumento de produtividade, prolongamento da vida útil de ves-
timentas e rolos, o que acaba resultando em redução na parada por 
falhas em níveis mínimos. Mesmo no caso das manutenções preven-
tivas, a retomada operacional e a estabilização da produção ocorre 
de forma mais rápida. Nossos centros de Pesquisa & Desenvolvimen-
to trabalham permanentemente na busca de novas tecnologias e no 
aprimoramento dos processos de fabricação já existentes. A Voith se 
mantém comprometida em entregar a seus clientes o estado da arte 
na produção de papel, com vistas a uma operação economicamente vi-
ável e ambientalmente sustentável.            n


