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VOITH 150 ANOS: UMA TRADIÇÃO HISTÓRICA 
MARCADA PELA SUSTENTABILIDADE COM OS 
AVANÇOS TECNOLÓGICOS

Por Thais Santi
Especial para O Papel

A
travessar os tempos, nascendo no passado com ideais, princípios e valores muito fortes, para se manter no presente supe-

rando os desafios com sustentabilidade e adentrar as portas de um novo século com uma tradição histórica na engenharia 

das máquinas de papel somada as mais modernas e avançadas tecnologias da quarta revolução industrial. Este é o resumo 

da trajetória do Grupo Voith, com destaque para Voith Paper, em seus 150 anos de realizações no mercado mundial.

Os negócios da gigante alemã, que está presente no Brasil desde 1964, e internacionalmente conta hoje com 19 mil colaboradores em 

mais de 60 países, incluem, além da celulose e do papel, energia, petróleo e gás, matérias-primas, transporte e automotivo com vendas 

atingindo a marca dos 4,25 bilhões de euros registradas no último ano. Deste total, a Voith Paper responde por 34%.

A data oficial da comemoração dos 150 anos do Grupo Voith foi 27 de janeiro de 2017, mas o dia 6 de abril foi o marco do encontro 

entre a Revista O Papel e Bertram Staudenmaier, presidente do Conselho de Administração da Voith Paper e membro do Conselho 

de Administração do Grupo. Em entrevista exclusiva a O Papel, o CEO da Voith Paper destacou os desafios mundiais atuais da divisão 

Paper do Grupo Voith frente às oportunidades, além de falar sobre a história, tecnologias, tendências, projetos e investimentos.
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“Nossa 
abordagem 
quanto à 
digitalização 
com o conceito 
Papermaking 
4.0, criado pela 
Voith, conecta 
equipamentos 
e soluções 
digitais e, com 
isso, integra 
tecnologias 
inovadoras e de 
desenvolvimento 
dinâmico com 
os sistemas 
de automação 
existentes”

O Papel – Quais os segredos para uma em-

presa atravessar um século de vida, como a 

Voith? 

Bertram Staudenmaier – Observando a histó-

ria da Voith, posso destacar que a empresa começou 

pequena, com empreendedores, que, desde cedo, 

tinham valores muito fortes. Algo incomum para a 

época, e características destes líderes era que eles 

valorizavam as pessoas e, portanto, ofereciam re-

muneração acima da média, além de educação de 

qualidade. Ou seja, o Grupo Voith possui uma cul-

tura com fortes valores, como confiança, responsa-

bilidade, honestidade e respeito pelo ser humano.  

Então, posso dizer que uma das grandes chaves 

para o sucesso de uma companhia com longevi-

dade é dar valor às pessoas e, em troca, receber o 

engajamento e o compromisso delas. Além disso, 

outra característica marcante da Voith é o gran-

de interesse pelo desenvolvimento tecnológico. 

Na indústria de papel, iniciamos com a fabricação 

de máquinas desfibradoras de celulose, até então 

o papel era produzido com farrapos de tecido, e 

atualmente somos capazes de produzir as maiores 

e mais complexas máquinas de papel, com alta di-

gitalização agregada. 

O Papel – Como o Grupo Voith tem comemo-

rado seus 150 anos?

Staudenmaier – Nós não queríamos ter apenas 

uma comemoração em Heidenheim, cidade que sedia 

a matriz da empresa, na Alemanha, mas celebrar no 

mundo todo. Este ano é uma excelente oportunidade 

para, principalmente, agradecer as 19 mil pessoas que 

trabalham conosco. Estivemos na China, onde houve 

uma grande celebração e hoje (6) teremos a tão espe-

rada festividade em São Paulo. Paralelo às comemora-

ções, ao longo do ano, estamos apoiando 150 proje-

tos sociais em todo o mundo. É importante destacar, 

inclusive, que nos dedicamos há bastante tempo às 

ações sociais. Flavio Silva, presidente da Voith Paper 

na América do Sul, está à frente da Fundação Voith, 

nossa instituição social, e nossa intenção é tocar a vida 

das pessoas, como já o fizemos para mais de 15 mil 

crianças e jovens do entorno de nossas fábricas do Ja-

raguá e Manaus. 

O Papel – Qual o projeto de maior relevância 

que a Voith, divisão Paper, executou nesses 

150 anos no mundo? Existe um período que 

o senhor considera como tendo sido o grande 

salto de desenvolvimento da empresa?

Staudenmaier – São tantos projetos que é difí-

cil destacar um como mais importante dentre todos 

os negócios da companhia, considerando nossa pre-

sença em todas as regiões do mundo. Contudo, posso 

afirmar que temos sido competentes em entregar alto 

valor agregado aos clientes, não apenas com proje-

tos de novas máquinas e grandes reformas, mas em 

produtos e serviços e com os consumíveis da máqui-

na, como telas secadoras e revestimentos de rolos. 

Buscamos desenvolver e melhorar as tecnologias 

com trabalho duro, todos os dias, todas as semanas, 

todos os anos. Mas é claro que o primeiro desfi-

brador de celulose há 150 anos foi certamente um 

grande avanço e, um pouco mais tarde, tecnologias 

que foram desenvolvidas por nós, como a prensa 

de sapata, também foram muito importantes como 

marcos do nosso desenvolvimento.

O Papel – O mundo está passando atualmen-

te pela transição para a chamada quarta re-

volução industrial dos processos produtivos. 

Como a Voith se posiciona neste contexto? 

Staudenmaier – Desde o início do processo à ob-

tenção do produto final, o cliente pode adquirir uma 

fábrica inteira conosco. Em um projeto como esse ou 

mesmo em uma máquina de papel há muitos dados 

que podem ser coletados. A otimização, baseado 

na experiência que se fazia anteriormente, quando 

uma pessoa notava algo, foi transferida para uma 

abordagem mais tecnológica, com a prestação inte-

ligente e proativa do uso de estatísticas e Big Data. 

Este é o passo que a Voith está dando no mercado, 

ao oferecer contribuição inteligente para aumentar 

a eficiência, a produtividade e a qualidade de toda 

a cadeia de suprimentos do processo de fabricação 

de papel – mesmo em sistemas e equipamentos já 

existentes. Com nossas soluções, é possível prever 

o comportamento da máquina em diversas situa-

ções. Esse é o objetivo da digitalização e o futuro 

para o setor quando se fala em novas tecnologias.  
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Nós temos três divisões da empresa, Turbo, Hydro 

e Paper e percebemos que seria um desperdício de-

senvolver essa tecnologia individualmente. Pensan-

do nisso, reunimos todas as empresas e os nossos 

engenheiros de automação, criando uma nova di-

visão, a Digital Solutions, DS, que está fornecendo 

toda a plataforma de digitalização e automação 

para o Grupo, desenvolvendo as habilidades digitais 

de que precisamos. Quando vemos outras indústrias 

e comparamos com o conhecimento tecnológico 

acumulado na Voith nos últimos 150 anos –total-

mente utilizado para apoiar nossos clientes durante 

a execução de projetos– , percebemos que estamos 

fazendo um trabalho fantástico em parceria com 

as empresas, que passam a operar estas máquinas 

com grande eficiência, baixo custo e alta qualidade.  

Nossa abordagem quanto à digitalização com o 

conceito Papermaking 4.0, criado pela Voith, conec-

ta equipamentos e soluções digitais e, com isso, in-

tegra tecnologias inovadoras e de desenvolvimento 

dinâmico com os sistemas de automação existentes. 

O modelo também é modular, ou seja, um cliente 

pode comprar um módulo para o sistema de apro-

ximação (wet end section), para a seção de prensas 

(press section), por exemplo, ou seção de formação 

(forming section), e ver como funciona, mensurar os 

resultados e implementar, para depois partir para a 

seção de secagem (dry section) e assim por diante, 

não sendo necessário comprar uma nova máquina 

de papel para aderir à digitalização. 

O Papel – Ao se falar em futuras tecnologias 

em diversas frentes, observa-se certa queda 

no consumo de certos tipos de papéis. Como 

a Voith Paper, que fabrica máquinas de papel, 

está se preparando para as mudanças desse 

mercado papeleiro?

Staudenmaier – É bastante claro que os papéis 

gráficos estão em declínio. O mercado de papéis 

imprensa, por exemplo, na América do Norte, está 

experimentando um declínio anual de 5% e deve 

continuar assim. Isso é algo que aceitamos e não 

há muito o que possa ser feito. Por isso, nosso foco 

está nos segmentos de embalagens, especialmente 

de papelão, e em papel tissue, em que há grandes 

oportunidades de crescimento. Tenho uma visão 

muito positiva do setor de embalagens e tissue em 

particular, principalmente, pelas perspectivas mun-

diais de crescimento desses dois tipos de papéis. E 

a América do Sul seguirá essa tendência também, 

como com o incremento de aproximadamente 4% 

de papel tissue nos próximos cinco anos.  

O Papel – Falando especificamente do Brasil, 

o senhor vê espaço para crescimento do mer-

cado de papel? A exemplo da Suzano, acredita 

que outros grandes fabricantes de celulose 

devem também passar a diversificar seus ne-

gócios com a fabricação de papel?

Staudenmaier – Estamos muito satisfeitos em 

ser parceiros da Suzano no desenvolvimento do seu 

negócio de tissue e auxiliá-los a utilizarem sua pró-

pria celulose nesse processo, aumentando sua parti-

cipação na cadeia de valor. Este é um conceito que 

estamos vendo surgir, mas não é uma tendência 

geral. Na China, os fabricantes de tissue compram 

sua matéria-prima no mercado e usam resíduos 

de papel ou fibras baratas (waste paper or bud-

get fiber), dependendo da qualidade do produto.  

Além disso, o Brasil atravessa um período bastante 

desafiador, porém, vem buscando formas de superar 

seus problemas no cenário político-econômico. No cur-

to prazo eu não vejo grandes avanços, com projetos 

engavetados, o que não é exclusividade da indústria 

de papel. Estamos trabalhando em alguns projetos por 

aqui, mas embora a Voith Paper Brasil tem tido recen-

temente faturamentos anuais de mais de 120 milhões 

de euros este é um momento difícil também para em-

presa aqui. Como temos grandes profissionais, o que 

temos feito é mandar trabalho da Europa e da China 

para os engenheiros daqui, para que permaneçam co-

nosco, pois queremos continuar como uma parte forte 

e sólida da indústria de papel no Brasil e na América 

do Sul. Não tenho como prever se a perspectiva de lon-

go prazo será boa, mas é o que eu espero e é para isso 

que estamos trabalhando. Sabemos que a perspecti-

va da economia é que comece a dar sinais pequenos 

de crescimento no próximo ano, com cerca de 1%. E 

isso já é um bom sinal. Nós não desistiremos do Brasil, 

acreditamos nesse mercado e continuaremos investin-

do aqui.  Nós queremos estar aqui e ser o principal 

parceiro da indústria de papel na América do Sul.   n

“Tenho uma 
visão muito 
positiva do setor 
de embalagens 
e tissue em 
particular, 
principalmente, 
pelas 
perspectivas 
mundiais de 
crescimento 
desses dois 
tipos de papéis”


