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D
esde a década de 1980, a multinacional alemã Voith mantém um estreito relacionamento 

de confi ança com a empresa BO Paper, quando as primeiras máquinas foram instaladas 

nas cidades paranaenses de Arapoti e Jaguariaíva, e o controle da companhia ainda per-

tencia a outros proprietários.

No atual contexto, no qual a BO Paper passa por um reposicionamento para ampliar a oferta de 

novas soluções para o mercado, sem deixar de atender ao tradicional setor de comunicação impressa, 

a Voith se destaca como principal fornecedora de equipamentos para o  novo momento da empresa.

Recentemente, a companhia escolheu o SpeedSizer, equipamento da Voith capaz de aplicar diferentes 

formulações de revestimentos (com variadas propriedades e funções) em ambos os lados do papel.

Com este novo aplicador, foi possível ampliar o leque de opções dos produtos desenvolvidos em 

Arapoti, reduzindo os custos operacionais e oferecendo produtos com maior valor agregado. 

Além disso, a Voith é presença constante nas manutenções realizadas pela BO Paper em seu par-

que fabril. Com a expertise de ter desenvolvido as máquinas, o time de especialistas da Voith reúne 

as informações necessárias para apontar os caminhos a serem seguidos e resolver os eventuais 

desafi os encontrados.

“A parceria estratégica entre as empresas demonstra toda a confi ança que a Voith oferece aos 

seus clientes na busca de soluções para os desafi os da nova economia”, aponta Antonio Lemos, 

presidente da Voith Paper América do Sul. “Reconhecida pelo trabalho desenvolvido junto aos prin-

cipais players do mercado, a Voith atua para seguir entregando o que há de melhor e mais moderno 

no setor de papel e celulose.”
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Fornecedora completa para o mercado de papel, a Voith comemora 
a longa parceria fi rmada com a BO PaperBO Paper


