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WEG
Em 16 de setembro, a WEG S.A. completa 59 

anos. São quase seis décadas de crescimento 
e desenvolvimento espetaculares, que tor-

nam a empresa, que nasceu como uma pequena 
fábrica de motores elétricos em Jaraguá do Sul/
SC, no interior do país, referência mundial em 
tecnologia, inovação e empreendedorismo. 

Com muito planejamento, uma visão clara e es-
tratégica do futuro e o trabalho árduo de todos os 
envolvidos no negócio, a WEG se tornou uma em-
presa global de equipamentos eletroeletrônicos. 
Atua principalmente no setor de bens de capital 

com soluções em máquinas elétricas, automação 
e tintas para vários setores, incluindo infraestru-
tura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, 
mineração, entre outros.

Em 2020, o mundo foi surpreendido pela pan-
demia do novo coronavírus. A Covid-19, infecção 
causada pelo Sars-Cov-2, colocou em cheque os 
sistemas de saúde, causando milhares de mortes. 
A economia despencou em diversos países, inclu-
sive no Brasil. 

Nesse contexto quase caótico, a WEG se rein-

Solidaria



4

Especial

ventou e, do dia para a noite, mudou seu parque 
fabril para produzir álcool em gel e ventiladores 
pulmonares, mostrando, mais uma vez, toda a 
força, resiliência e inovação que desde sempre 
são características do negócio.

Além de entrar na linha de frente do combate 
ao novo coronavírus, produzindo equipamentos 
fundamentais para o tratamento dos doentes, 
e o álcool, que é essencial para a prevenção, a 
WEG também mostrou que a solidariedade e a 
responsabilidade para com as comunidades onde 
ela atua são valores presentes desde o início da 
sua trajetória, que não ficam só no papel. 

É para falar sobre essa WEG inovadora e solidária 
que dedicamos as páginas desta edição especial 
comemorativa aos 59 anos da empresa. Afinal, 
mais do que comemorar o negócio, celebramos 
o impacto que ela exerce sobre as pessoas que 
direta ou indiretamente estão relacionadas a ela. 

Por fim, o Jornal do Vale do Itapocu e os apoiadores 
desta edição desejam à WEG longevidade e ainda 

mais resiliência para os anos que virão. E, claro, 
que seu sucesso continue refletindo positiva-
mente em nossas cidades.

Boa leitura!

Imagens: Divulgação WEG, Arquivo JDV, Freepik, Flaticon
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CONTRA A 

O primeiro caso do novo coronavírus no Bra-
sil foi confirmado no dia 26 de fevereiro, em 
São Paulo. No dia 26 de março, coincidente-

mente um mês depois de o primeiro caso da doença 
ter sido oficialmente confirmado no Brasil, a WEG 
publicou em seu site de notícias seus primeiros 
movimentos para ajudar o país a superar essa triste 
doença. Começaria a produzir álcool gel.

WEGpandemia
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PRODUÇÃO DE 
ÁLCOOL
Trinta dias depois do início da pandemia no Brasil, 
a  WEG iniciou a produção de álcool em gel 70% 
INPM com um único objetivo: a solidariedade. 

O produto é eficaz contra o novo coronavírus, 
eliminando o vírus das mãos e de superfícies,  
combatendo a disseminação, e extremamente 
necessário quando não há possibilidade, por tem-

pandemia no Brasil

26/02
O primeiro caso 
foi confirmado.

11/03
OMS declara pandemia 
mundial da doença.

12/03
Confirmada  
a 1ª morte.

26/03
WEG começa a  
produzir álcool em gel.

 

Objetivo era  

DOAR
a produção para os 

hospitais publicos de 
Jaraguá do Sul e de 

Guaramirim, em 
Santa Catarina. 

gel
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po ou estrutura, de lavar as mãos. 

A demanda pelo produto cresceu exponen-
cialmente, fazendo com que hospitais, postos 
de saúde e outros estabelecimentos do gênero 
tivessem dificuldades de abastecimento. Segun-
do a Época Negócios, em 2020 a demanda por ál-
cool em gel cresceu 1.700% no Brasil.

O produto começou a ser produzido na fábrica 
de Tintas e Vernizes, localizada no município de 
Guaramirim. Segundo afirmou o diretor-super-
intendente da unidade, Reinaldo Richter, à as-

O qUE É INPM?
Medida que revela 
a quantidade em 
gramas de álcool 
absoluto contida 
em cada 100 
gramas de mistura 
hidroalcoólica.
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sessoria de imprensa da empresa, a unidade já 
possuía expertise para fabricar o produto e con-
seguiu a liberação da fabricação junto à Secre-
taria de Estado de Saúde e à Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária).

Além dos hospitais da região, Hospital São José 
e Hospital e Maternidade Jaraguá, ambos em 
Jaraguá do Sul, e Hospital Santo Antônio, em 
Guaramirim, o álcool em gel fabricado pela WEG 
também beneficiou os trabalhadores da empresa. 

O produto foi embalado em galões de 5 litros, 
que anteriormente eram usados para armazenar 
tintas e vernizes. 

As entregas ocorreram de forma gradativa, até 
porque as unidades de Santa Catarina, em março, 
operavam com capacidade reduzida em respeito 
ao distanciamento social e às demais medidas 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para 
proteger os trabalhadores.

Especial
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Para evitar a  propagação do novo 
coronavírus dentro das fábricas, pro-
teger trabalhadores e suas famílias, 
desde março a WEG adotou inúmeras 
medidas de proteção. 

trabalhadores

CUIDADO E 
PROTEÇÃO COM OS
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Acompanhamento diário da  
situação para decisões  
assertivas para a prevenção.

Atualização constante  
dos trabalhadores.

Adoção de quarentena, de acor-
do com critérios do Ministério 
da Saúde. 

Home office para parte  
dos trabalhadores do  
administrativo.

Reuniões, contatos e  
videoconferências via web.

Suspensão de viagens  
nacionais e internacionais.

Limitação de visitas  
às instalações.

Aferição de temperatura  
constante.

são medidas que 
reforçaram o

compromisso
da WeG com 

a saúde e a segurança 
dos  trabalhadores 
e o bem-estar das 

comunidades onde 
ela atua.

Especial
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Lavar constante e  
corretamente as mãos.

Respeitar o distanciamento  
social e evitar aglomerações 

Uso obrigatório  
de máscara de proteção.

Higienização constante  
dos ambientes e  
ferramentas de trabalho.

Uso constante  
de álcool em gel.

Manter ambientes com  
janelas e portas abertas,  
sempre ventilados.

TRAbALHADORES  
TAMbÉM fORAM  
ORIENTADOS 
PARA:
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A WEG É FUNDAMENTAL EM UMA CADEIA 
DE FORNECIMENTO DE FÁBRICAS QUE nao podem 
parar e continuou produzindo PARA GARANTIR  

ENERGIA ÀS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS,  
INFRAESTRUTURA, HOSPITAIS, FARMACÊUTICA,  

SUPERMERCADOS, ENTRE OUTRAS. 

Especial
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WEG
COMEÇA A FABRICAR 

ventiladores
pulmonares

No dia 30 de março, a WEG publicou que es-
tava se estruturando para fabricar ventila-
dores pulmonares, equipamentos essenciais 

ecessários para o tratamento de pacientes graves 
da Covid-19. 

Especial
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Se em pouquíssimo tempo a WEG se movimentou 
para fabricar álcool em gel, poucos dias depois, 
quando anunciou que fabricaria ventiladores pul-
monares, ela não só surpreendeu como mostrou 
que seus Valores organizaCionais não es-
tão só nas paredes, mas são praticados todos os 
dias, da alta gestão à fábrica. 

A WEG tem a Missão de Crescimento contínuo e 
sustentável, mantendo a simplicidade; E a Visão 
de Ser referência global em máquinas elétricas 
com ampla linha de produtos, provendo soluções 
eficientes e completas. INOVAÇÃO

FLEXIBILIDADE

EFICIÊNCIA

TRABALHO 
EM EQUIPE

COMPANHIA 
HUMANA

Esses são os 
valores da WEG, 
que mais uma vez 
mostrou que as 

PESSOAS ESTÃO 
EM PRIMEIRO 

LUGAR!
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A WEG adaptou as estruturas das suas fábricas em 
Jaraguá do Sul e assinou acordo de transferência de 
tecnologia com a Leistung Equipamentos Ltda (mul-
tinacional fabricante de equipamentos médico-hos-
pitalares de ventilação mecânica para Emergências, 
UTI e Anestesia, também localizada em Jaraguá do 
Sul). 

O contrato concedeu à WEG licença para uso da 
tecnologia baseada no aparelho de ventilação 

flexibilidade
UMA OPERAÇÃO DE GUERRA 
MOBILIzOU CINCO ÁREAS 
E MAIS DE 100 TRABALHADORES 
DE DIFERENTES ESPECIALIDADES 
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mecânica pulmonar “Luft-3”, da Leistung. Assim, 
a WEG daria início à compra dos componentes para 
produção de 500 equipamentos. Como os compo-
nentes eletrônicos e pneumáticos são importados, 
a WEG precisou entrar na concorrência do merca-
do mundial pelos itens necessários, em escassez 
devido à alta demanda. Esse foi um grande desafio 
enfrentado pela WEG. Para resolvê-lo, a empresa 
mostrou novamente que sempre à frente e pro-
duziu parte dos componentes internamente. 

inovacao
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Unidades de Ferramentaria, Injeção de Plásticos, 
Montagem de Placas Eletrônicas, Serralherias e 
Montagem de Produtos Eletroeletrônicos foram 
adaptadas e passaram a produzir ferramentas, vál-
vulas metálicas, componentes plásticos, gabinetes 
metálicos e placas eletrônicas necessários. 

A linha de produção para fabricação dos ventiladores 
e seus componentes foi viabilizada em pouco mais de 
30 dias, em uma operação de alta complexidade envol-
vendo setores de Engenharia, Processos e Produção, 

eficiencia

respiradores 
por

CapaCidade para

50 DIA

Unidades 
prodUZidas

1.450
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com capacidade instalada para fabricar 50 respira-
dores por dia, em um cenário que não podia esperar. 

Ao conseguir viabilizar um número maior de com-
ponentes e uma linha produtiva de alta eficiência , 
a WEG anunciou a produção de 1.450 ventiladores 
pulmonares, inicialmente para atender aos Governos 
Federal e de Santa Catarina. Adiante, se houvesse 
necessidade, poderia aumentar a fabricação.

trabalho em equipe

Há 32 anos registramos os 
fatos do Vale do Itapocu.
Parabéns, Weg, pelos 59 anos!

Jornal do Vale do Itapocu ®
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Caminhões foram escoltados pela 
Polícia Federal até Guarulhos/SP

Os equipamentos foram entregues em pou-
co mais de 30 dias. No sábado, 30 de maio, 
200 equipamentos saíram, de caminhão, da 
fábrica  de Jaraguá do Sul, e foram escol-
tados pela Polícia Federal até Guarulhos/

SP. De lá, foram para as unidades de saúde. 
Foi o primeiro lote entregue para o Sistema 
Único de Saúde (SUS), de um total de 950  
equipamentos comprados pelo Governo Fed-
eral. O segundo e o terceiro lotes, de 300 e de 
450 aparelhos, respectivamente, foram ent-
regues em junho e julho. O Governo de Santa 
Catarina adquiriu outras 500 unidades. O pri-
meiro lote, com 100, foi entregue em maio. 
Os demais foram entregues em junho e julho.

companhia humana

A PRODUÇÃO TRABALHOU DIA E NOITE, SEM PARAR E OS PRIMEIROS 
RESPIRADORES FORAM ENTREGUES EM PRAzOS RECORDES.

200

500
950

30 DE MAIO

JUNHO

JULHO

Aparelhos entregues 
ao Governo Federal 
em três meses.
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TINTA 
a WeG também faz!

AWEG foi além d álcool em gel e dos respira-
dores e criou uma tinta antiviral para aju-
dar no combate à pandemia. Popularmente 

chamada de “tinta à prova de coronavírus”, tra-
ta-se da Tinta Poliuretana W-THANE APA 501 
Protection. Ela possui agentes antivirais que ina-
tivam 99,99% do coronavírus em poucos minutos, 
quando ele entra em contato com superfícies. 

O produto foi testado seguindo todas as  
recomendações da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), além das metodologias da In-
ternational Standard ISO – BS ISO 21702:2019, o 
que atesta sua segurança e eficácia.

TINTA POLIURETANA 
W-THANE APA 501 
PROTECTION

anticoronavirus?

Especial
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Produz respiradores.  
Torna-se protagonista na  
luta contra o coronavírus.

Werner Voigt, Eggon João 
da Silva e Geraldo Wer-

ninghaus juntam talentos e 
criam a WEG, o nome é a 
junção das iniciais dos três  

fundadores.

Décio da Silva, filho de Eggon João da 
Silva e um dos primeiros alunos do  

CENTROWEG, assume a presidência da 
WEG. Os três sócios-fundadores  

criam o Conselho de  
Administração. 

Fábrica motor  
1 mihão

2003

1961

20062008

2019 2020

A escassez de mão de 
obra qualificada fez a 

WEG criar o  
CENTROWEG. 

Inaugura o  
Museu WEG

1968
1989

1993
Realiza a 
primeira  

DISTRIbUIÇÃO 
DE LUCROS 

e é uma das 
primeiras 
empresas 
do país a 

implantar o 
programa. 

Décio passa o cargo 
para Harry Schmelzer Jr. 

Entra no negócio de soluções para 
a indústria 4.0 com a criação de um 
departamento específico para negócios 
digitais e a aquisição de 51% do capital 
social da PPI-Multitask e V2COM.

2011
WEG  

completa  
50 anos

WEG
principais momentos

Historia

Parabéns, 
WEG,

pelos 59 
anos!

EspecialEspecial
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