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Energia eólica, um mercado do futuro:
trajetória de crescimento sólido em 
rolamentos para turbinas eólicas.

NÓS moldamos juntos  

o nosso futuro

Aqui você encontra a Miba 
Magazine em outros idiomas:
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Durante a Miba 
Convention Week, as 

prioridades para o ano que 
vem foram definidas e 

inovações especiais foram 
premiadas. 

Technologies for a cleaner planet
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Shaping the future
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Prezados colaboradores e colaboradoras,

tivemos meses bastante agitados. Ingressamos com sucesso 
em novas áreas de negócios, como por exemplo, com nossos 
rolamentos para turbinas eólicas. Com a VOLTfactory #01 em 
Bad Leonfelden, inauguramos nossa primeira fábrica de produção 
de baterias e já recebemos a primeira grande encomenda em 
série. Também estamos nos desenvolvendo em nossas áreas 
de negócios já existentes, pois há novos campos de aplicação 
para nossa tecnologia de sinterização. Estamos criando soluções 
para novas aplicações de mobilidade na área de Friction, como o 
Torque Vectoring em veículos elétricos. Além disso, com nossas 
tecnologias de revestimentos high-tech, estamos contribuindo 
para o progresso de aplicações revolucionárias, como veículos 
autônomos ou inteligência artificial. Resumindo: em todas as 
divisões, estamos moldando ativamente nossas oportunidades 
para o futuro.

Nós somos as pessoas da Miba. Pessoas que, com coragem, 
criatividade e empenho, garantem nosso sucesso também em 
tempos difíceis. Nossa atitude de seguir em frente com ousadia, 
buscar novos caminhos e crescer diante de desafios sempre 
foi uma das marcas da Miba. Somos fortes e independentes 
financeiramente. Temos clientes que apostam na nossa força 
de inovação para desenvolver, junto conosco, seus produtos do 
futuro. Temos colaboradores e colaboradoras que, com grande 
entusiasmo e enorme empenho, desenvolvem ideias para o nosso 
futuro e produzem com as mais altas exigências de qualidade. E 
com a Liderança Positiva, queremos estabelecer uma cultura de 
liderança que dá asas à inovação e ao crescimento, apostando nos 
nossos pontos fortes e os estimulando de maneira direcionada.

Assim como fizemos no passado, nós da Miba vamos contribuir 
proativamente para moldar o futuro com as nossas tecnologias, 
junto com os nossos clientes e para o nosso meio ambiente.

Atenciosamente

F. Peter Mitterbauer, CEO da Miba AG
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Entrevista: Valerie Weixlbaumer-Pekari

O ponto alto das celebrações do “Convention Day” foi a “Miba Leadership
Academy Graduation”, onde os formandos e formandas do MLA Expert Lab e do MLA Leadership 
Lab de 2019-2022 receberam seus certificados.

OMiba Convention Day é o 
evento anual em que cerca 
de 200 profissionais técnicos 

e gestores de todas as unidades da 
Miba se reúnem para se informar e 
trocar experiências sobre nosso setor, 
novidades da Miba e desenvolvimentos 

e projetos atuais. Este dia é também 
o início oficial da Miba Convention 
Week, durante a qual cada divisão 
também realiza seus próprios eventos 
– com os mesmos objetivos: informar, 
promover o intercâmbio e moldar 
juntos o nosso caminho em direção 

ao futuro. A expectativa é que todos 
os participantes retransmitam as 
mensagens principais e, acima de tudo, 
também o estado de espírito e a atitude 
positiva para cada unidade e setor.

Temos nosso futuro em 
nossas próprias mãos
Metas claramente definidas. “Estamos no caminho certo para moldar nosso 
futuro!”, foram as palavras de abertura de F. Peter Mitterbauer, CEO da Miba,
no Miba Convention Day 2022. 

Apresentações, vídeos e fotos do 
Miba Convention Day, além do 
vídeo da apresentação de todas 
as equipes indicadas ao Franz 
Mitterbauer Award, podem ser 
encontrados na SUN.

Info

Enormes conquistas
“Faz quase três anos que somos 
confrontados com diversas crises. As 
tensões geopolíticas se agravam, a 
guerra prevalece em nossa vizinhança 
na Europa, enfrentamos uma crise 
energética, a inflação cresce tanto 
na Europa quanto nos EUA, e a 
probabilidade de uma recessão no ano 
que vem aumenta a cada semana”, 
afirmou Mitterbauer no início do 
evento, resumindo as condições 
externas.  Apesar dessas circunstâncias, 
nós da Miba fizemos enormes 
conquistas mesmo nos últimos meses – 
conseguimos encomendas promissoras 
também fora da nossa atividade 
comercial principal, registramos um 

No tradicional encerramento do “Convention Day”, a alta gestão da Miba arregaçou as mangas para ajudar. 

grande número de novas patentes 
e, com isso, bem como através de 
investimentos abrangentes em novos 
setores, sobretudo na mobilidade 
elétrica, pudemos plantar sementes 
para desenvolvimentos futuros. “E não é 
só isso: graças às nossas equipes, apesar 
de todas as adversidades, conseguimos 
continuar sendo um parceiro confiável 
para os nossos clientes, garantimos 
o fornecimento de matérias-primas, 
não tivemos que desativar nenhuma 
linha de produção e todas as entregas 
puderam sair de nossas fábricas”, disse 
Mitterbauer, orgulhoso das conquistas 
– e otimista de que a Miba também 
poderá enfrentar os desafios do futuro 
com a mesma excelência. 
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Inovação País Unidade Indicados

Compound Actuator Ring China MPCC Sinter Abel Tang

New High-Performance 
Brake Discs

Áustria Miba Frictec
Gerhard Hartner, Rainer 
Gneißl, Andreas Promber-
ger, Zisis Tsioptsias

Bearing Monitoring System Áustria Miba Gleitlager Austria
Johannes Reisenberger, 
Gunther Hager

Spaceadaptocoat 
eBike Gear Drive

Áustria High Tech Coatings
Elisabeth Schneiderbauer, 
Robert Schlapak,  
Günter Eitzinger

POWERcloser Áustria Miba eMobility

Gerhard Stempfer, Erwin 
Lichtenberg, Markus Dutz-
ler, Maximilian Schmidhau-
ser, Norbert Scharinger

Fusible Resistor Element Áustria EBG

Alexander Fuchs, Roman 
Puchleitner, Josef Wolf, 
Lukas Wahrlich,  
Ralf Zeiringer

Green Sinter Process Eslováquia / China
Miba Sinter Slovakia & 
MPCC Sinter

Peter Neuhuber, Ivan  
Mikulas, Peter Simek,  
Roman Florek 

Blanking & Forming Line China MPCC Bearing
Simon Ling, Guozheng Liu, 
Zhou Yang, Hao Qingming, 
Zhou Zhou

The 9th Franz Mitterbauer Award goes to …

O „Franz Mitterbauer Award“ 
foi criado em 2014, para dar 
destaque às pessoas que estão 

por trás das mais interessantes inovações, 
para apresentar essas inovações ao grande 
público e, por último, é claro, também 

para promover o prazer da descoberta e 
do desenvolvimento contínuo de ideias.

Sucesso para o  POWERcloser
Este ano, o prêmio de inovação foi para 
a equipe da Miba eMobility. Gerhard 
Stempfer, Erwin Lichtenberg, Markus 
Dutzler, Maximilian Schmidhauser e 
Norbert Scharinger impressionaram a 
todos com sua inovação “POWERcloser®” 
– um disjuntor de segurança que garante a 
segurança elétrica em um veículo elétrico.

Destaque
pontos altos da Miba Convention Week 
deste ano. Parabéns a todos os indicados 
e à equipe vencedora!  

Prioridades no próximo ano 
Entretanto, uma condição necessária 
para isso é também protegermos nossa 
segurança e estabilidade financeira e, 
nesse sentido, por exemplo, reduzirmos 
ainda mais os custos e aumentarmos 
a produtividade. Essa será uma das 
nossas prioridades, especialmente no 
próximo ano. Além disso, em 2023/24, 
continuaremos trabalhando muito 
intensivamente em conquistar, ainda 
mais depressa, novos negócios “EDGE” 
– ou seja, aqueles em que nossas 
tecnologias ou componentes centrais são 
utilizados em novas aplicações (finais) ou 
negócios em setores totalmente novos 
para a Miba. Pois os negócios “EDGE” são 
um pilar fundamental da nossa estratégia 
“Miba 100” e prestarão uma importante 
contribuição para a continuidade do 
crescimento da Miba.

Nós moldamos o futuro 
F. Peter Mitterbauer tem um olhar cheio 
de otimismo para o amanhã e deseja que 
esse otimismo seja compartilhado: “Para 
nós da Miba, não há nenhum motivo para 
ter medo do futuro. A Miba é como uma 
árvore forte: nossas raízes aguentam até 
uma grande tempestade. E a Miba tem a 
nós: criamos, transformamos, realizamos. 
Temos nosso futuro nas mãos!”  

Discussões animadas durante o “Innovation Tour”, em que todas as divisões apresentam novos 
desenvolvimentos e setores como TI ou Human Capital dão um panorama de projetos atuais.

Os orgulhosos vencedores do Franz Mitterbauer Award 2022 – a equipe “POWERcloser®” da 
Miba eMobility, com o CEO, F. Peter Mitterbauer e o VP Innovation & Technology, Falk Nickel.

Equipe “Bearing Monitoring
System” da Miba Gleitlager.

Equipe “Spaceadaptocoat”
da High Tech Coatings.

Equipe “Fusible Resistor Element” da EBG.

Equipe “Green Sinter Process” da Miba Sinter Slovakia. Equipe “New High-Performance Brake Discs” da Miba Frictec.
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poderia estar, que somos desafiados por 
altos níveis de estoque e custos elevados 
no setor de fabricação. Em termos mais 
simples: nosso volume de vendas crescerá 
em cerca de 130 milhões de euros em 
comparação com o ano anterior, sem que 
reste um único euro a mais para nós. É 
claro que, como Miba, não podemos nos 
contentar com isso a longo prazo.

Miba Magazine: Quais são as 
prioridades para o próximo ano?

F. Peter Mitterbauer: Wir werden 
uns auf zwei relevante FoVamos nos 
concentrar em dois temas principais 
relevantes: por um lado, queremos 
acelerar ainda mais a exploração de novas 
áreas de negócios. Isso se aplica a novos 
departamentos como, p. ex., rolamentos 
deslizantes em turbinas eólicas, mas 
também especialmente às oportunidades 
de crescimento nas divisões já existentes. 
Por outro lado, queremos recuperar a 
nossa antiga força de rentabilidade 
e geração de caixa. Dessa maneira, 
queremos continuar garantindo nossa 
independência financeira. Ela também 
é a condição necessária para atingirmos 
nossas metas de crescimento.

Miba Magazine: Você tem medo do 
futuro?

F. Peter Mitterbauer: Não, de 
forma alguma. Pois nosso portfólio 
amplamente diversificado de produtos 
e mercados possibilita um crescimento 
sólido e duradouro – estamos assentados 
sobre vários pilares fortes. Isso nos dá 
estabilidade, segurança e otimismo.  
Portanto, posso garantir que nós, da 
Miba, temos as melhores condições para 
enfrentar bem também estes tempos 
difíceis – como já fizemos com sucesso 
comprovado no passado.

Miba Magazine: Nesse contexto, nossa 
estratégia de crescimento “Miba 100” 
continua valendo?

F. Peter Mitterbauer: Sim, com 
certeza. Estou convencido de que nossa 
estratégia é certeira! Em tempos de 
crise energética, marcados pelo tema 

da transição energética, que envolve 
toda a sociedade, estamos muito bem 
posicionados ao longo de toda a cadeia de 
geração de valor de energia, com nosso 
foco em componentes tecnologicamente 
cruciais. 

Nossa estratégia “Miba 100”, baseada 
na missão empresarial “Tecnologias 
para um Planeta mais limpo” continua 
valendo mais do que nunca!

Miba Magazine: Qual é a mensagem 
mais importante que você gostaria de 
nos transmitir?

F. Peter Mitterbauer: Temos nosso 
futuro nas nossas próprias mãos. Com 
isso, não estou falando apenas de mim ou 
da gestão da Miba – não: estou falando 
de todos nós. Em termos concretos, 
isso significa definir prioridades claras. 
Porém o aspecto cultural é igualmente 
importante. Estou ciente de que, nos 
últimos meses, cada um de nós se 
deparou com certos desafios e que, 
especialmente em tempos de incerteza 
como os atuais, isso não é fácil. Mas sei 
que nós, da Miba, muitas vezes somos 
melhores do que pensamos. E justamente 
por isso, quero encorajar vocês: vamos 
continuar confiando em nossos pontos 
fortes. Vamos buscar o intercâmbio com 
nossos e nossas colegas, e conversar 
mais sobre nossas histórias de sucesso, 
das quais temos todo o direito de nos 
orgulhar. Resumindo: vamos avançar em 
direção ao futuro com coragem, orgulho 
e otimismo – temos todos os motivos 
para isso.  

Miba Insights Miba Insights

Entrevista: Kathrin Kaltenbrunner

“Orgulho: por que estamos 
no caminho certo”
Autoconfiança e otimismo. O CEO da Miba, F. Peter Mitterbauer, fala sobre a situação 
da Miba em tempos de incerteza geopolítica, oportunidades atraentes em novas áreas 
de negócios e o avanço no caminho rumo às metas definidas na estratégia “Miba 100”.

Miba Magazine: Nosso 
mundo está mudando mais 
rápido do que nunca, mas o 

que aconteceu desde o último ano? E o 
que conquistamos?

F. Peter Mitterbauer: Muita coisa 
aconteceu e diversas crises abalaram 
nossa sociedade.  Temos uma crise 
energética na Europa, enfrentamos uma 
alta inflação mundial e a probabilidade de 
uma recessão no próximo ano aumenta 
sem parar. Apesar disso tudo, nessas 
circunstâncias adversas, conquistamos 
muita coisa. Quero destacar alguns 
exemplos: o repasse dos aumentos de 

custos por meio de elevações de preços de 
matérias-primas foi iniciado com sucesso. 
Nos últimos três anos, dispusemos de 
80 milhões de euros para lançar os 
alicerces de tecnologias do futuro e novas 
oportunidades de negócios – tanto nas 
divisões já existentes quanto em novos 
setores. Registramos 67 novas patentes, o 
que nos torna a empresa mais inovadora 
da Alta Áustria e a terceira colocada 
em toda a Áustria. Além disso, nossos 
Power Safety Devices foram vencedores 
do prêmio estadual de inovação da Alta 
Áustria, e uma análise da Associação da 
Indústria Automotiva Alemã reconhece 
que temos a melhor posição de partida 

possível para a era da mobilidade elétrica. 
Embora não devamos superestimar 
prêmios e distinções, esse tipo de 
reconhecimento é motivador para nós.

Miba Magazine: Qual a nossa situação 
no momento?

F. Peter Mitterbauer: Neste ano 
fiscal, atingiremos um volume de vendas 
recorde de 1 bilhão de euros. Um grande 
volume de vendas é algo positivo, mas 
não é o único valor que devemos ter em 
vista. Se analisarmos nossos indicadores 
financeiros, veremos principalmente 
que nossa rentabilidade não está onde 

Estou convencido de que 
a estratégia “Miba 100” é 
certeira. Estamos muito 
bem posicionados para o 
futuro, com nosso foco em 
componentes tecnologicamente 
cruciais ao longo de toda a 
cadeia de geração de valor de 
energia.

F. Peter Mitterbauer
CEO da Miba
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Entrevista: Wolfgang Chmelir

C arros, ônibus e barcos, 
motocicletas e veículos 
comerciais leves, máquinas de 

construção, empilhadeiras autônomas 
na produção, drones e até niveladoras de 
neve – todas essas aplicações finais são, 

cada vez mais, movidas a eletricidade. Os 
componentes centrais dessas propulsões 
elétricas são as baterias, como as que 
a Miba desenvolve e produz na Miba 
VOLTfactory #01, inaugurada em 30 de 
setembro. Ela é a fábrica de produção de 
baterias líder em tecnologia da Áustria. 
Como primeiro fornecedor mundial, a 
equipe desenvolveu, na nova fábrica da 
Miba em Bad Leonfelden, um contato a 
laser especial que é utilizado para soldar 
sistemas de células cilíndricas de baterias. 
Os sistemas de baterias são produzidos 
em uma linha de produção totalmente 
automatizada, a VOLTjet. Robôs 
autônomos dão suporte à produção e 
à logística, e a partir do ano que vem, 
será utilizada também inteligência 
artificial para o controle de qualidade. 
Graças à estrutura modular dos sistemas 
de baterias, exigências específicas dos 

Miba inaugura a fábrica de 
baterias líder em tecnologia 
da Áustria
Eletrizante. No fim de setembro, em Bad Leonfelden (Alta Áustria), 
foi inaugurada a Miba VOLTfactory #01. Ela é a fábrica-piloto e modelo 
para a expansão mundial da Miba com tecnologias de baterias.

clientes podem ser implementadas 
muito rapidamente. Além disso, o Miba 
FLEXcooler, o inovador sistema de 
gestão de temperatura da nossa empresa, 
diversas vezes premiado, é integrado nas 
baterias.

Expansão mundial planejada
fábrica de baterias da nossa empresa 
no mundo todo. Em uma área de 3.900 
metros quadrados, ela possui uma ca-
pacidade de produção anual de 500 me-
gawatts-hora. Ou seja: a cada ano, podem 
ser processadas cerca de 50 milhões de 
células de baterias para cerca de 20.000 
sistemas de baterias. Com esse volume, 
seria possível equipar cerca de 10.000 
carros elétricos de categoria interme-
diária. E a nova fábrica de baterias pre-
tende se tornar o embrião para o futuro 
crescimento da Miba em tecnologias 
de baterias. “Nosso objetivo é expan-
dir mundialmente e estabelecer outras 
unidades da VOLTfactory. A unidade 
de Bad Leonfelden é a fábrica-piloto e 
modelo para isso”, explica nosso CEO, 
F. Peter Mitterbauer.

80 milhões de euros investidos 
até agora em mobilidade elétrica
Os sistemas de baterias fabricados em 
Bad Leonfelden são também um com-
plemento ideal para a estratégia de ele-
trificação da Miba. Desde 2019, nossa 
empresa já investiu cerca de 80 milhões 
de euros no estabelecimento desta área 
de negócios e já construiu um portfólio 
de produtos abrangente. “Nosso objetivo 
é, em estreita parceria com os nossos 
clientes, desenvolver seus produtos ele-
trificados de amanhã, fazê-los chegar à 
produção em série e fabricá-los na mais 
alta qualidade”, afirma F. Peter Mitter-
bauer, apontando o caminho. Com isso, 
criamos um alicerce fundamental para 
o futuro crescimento da Miba, na área 
de eletrificação assim como em nossas 
outras áreas de negócios.”

Busca permanente por 
colaboradores e colaboradoras
“Para esta jornada de crescimento, es-
tamos sempre procurando mais cola-
boradores e colaboradoras. Só na Alta 
Áustria, já são mais de 100”, acrescenta 
Mitterbauer. “Somos o lugar ideal para 

todos os que querem trilhar novos ca-
minhos, colaborar com seu know-how 
e suas ideias e, assim, prestar uma im-
portante contribuição para uma maior 
eficiência energética, sustentabilidade 
e para um planeta mais limpo. Junto 
com essas pessoas, queremos moldar 
o futuro da Miba.

Impulso para a Alta Áustria como 
polo de inovações
O governador estadual da Alta Áus-
tria, Thomas Stelzer, foi um dos muitos 

convidados ilustres na inauguração da 
Miba VOLTfactory. “Empresas indus-
triais dinâmicas como a Miba dão im-
pulso para a Alta Áustria como polo 
de inovações. Eficiência energética e 
sustentabilidade são os temas do fu-
turo, nos quais nosso estado quer jogar 
na dianteira, também garantindo em-
pregos e bem-estar. A inauguração da 
nova fábrica de produção também é 
um compromisso e uma prova de con-
fiança para a Alta Áustria como polo 
econômico”, enfatiza Stelzer.  
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Entrevista: Peter Greifeneder

O Site Manager Vladimir Toman com a equipe 
Industrial em um evento “Coffee to go”
na Miba Sinter Slovakia.

Ao longo dos mais de 50 anos 
da história da fabricação de 
componentes sinterizados, a Miba 

vivenciou muitas mudanças no mercado. 
Nos anos 1970, tornamo-nos rapidamente 
os maiores produtores de pinos de aço 
para pneus para neve. Após a proibição 
de pneus com pinos nas rodovias em 
1985, a Miba precisou reinventar suas 
atividades de sinterização e apostou na 
indústria automotiva, que então ainda 
era desconhecida para a empresa. Agora, 
a Miba é um dos 3 maiores fabricantes 
globais de componentes sinterizados para 
essa indústria.

Transformação como oportunidade
Com a transição dos motores de combustão 
para a mobilidade elétrica, nos próximos 

anos, veremos uma queda na demanda por 
várias aplicações de sinterização típicas da 
Miba, como componentes para motores e 
transmissões. Ao mesmo tempo, os trens 
de força elétricos a bateria representam 
novas possibilidades para componentes 
sinterizados. Mais uma vez, aproveitaremos 
essa transformação como oportunidade. 
Também fora da indústria automotiva, a 
equipe Sinter Industrial está explorando 
novos mercados e aplicações.

Sinter Industrial para portfólio de 
produtos ampliado 
Além do setor já consolidado de 
compressores para geladeiras da Miba 
Sinter Brasil – que nos próximos anos 
deve continuar crescendo, sobretudo para 
sistemas de climatização com eficiência 

Miba Sinter Division
Em tempos de mudança

Transformação como oportunidade. Uma equipe global diversificada e altamente motivada 
de Vendas e Engenharia, integrada nas estruturas da Miba Sinter Division, trabalha para 
ingressar no mercado para aplicações de sinterização fora da indústria automotiva, como parte 
da estratégia “Miba 100”. Chamamos este novo segmento de Sinter Industrial.

E você, o que acha? Se você 
tem uma ideia de possível 
utilização para componentes 
sinterizados, mande-nos uma 
mensagem no WhatsApp:
+43 664 8560 428. O ideal é 
enviar-nos um vídeo curto em 
que você apresenta brevemente 
a sua ideia.

Você pode ganhar 1 Apple 
iPhone14, além de 3 exemplares 
pessoalmente autografados da 
biografia da Miba, “Wachstum in 
der Bewegung. 85 Jahre Miba” 
[Crescimento em movimento. 85 
anos da Miba]. O prazo de envio 
é até 31/03/2023.

Nossa missão?  
SINTERIZING  
New Industries

energética, e se expandindo para a Ásia – 
estamos nos concentrando em dois outros 
setores. O termo “off-highway” refere-se a 
aplicações para veículos que circulam fora 
das ruas, como p. ex. máquinas agrícolas e 
de construção, ou mesmo empilhadeiras 
de garfo. Aqui vemos peças que já são 
conhecidas da indústria automotiva em 
formato semelhante, porém com outras 
exigências de carga e outros tamanhos.

Aplicações industriais versáteis   
No terceiro segmento, propulsões 
industriais, trabalhamos p. ex. com 
transmissões industriais, tecnologia de 
propulsão, atuadores e freios industriais. 
Esses são muito utilizados em sistemas 
de propulsão para sistemas de logística 
e armazenamento, entre outros. Aqui 
vemos um grande potencial para soluções 
de engrenagens, como p. ex., transmissões 
planetárias dos mais diversos tamanhos. 
Para isso já existem as primeiras indicações 
para produção em série na Europa e na 
Ásia, p. ex. das empresas Wittenstein e 
Mayr Antriebstechnik da Alemanha. 
Além disso, também estamos avaliando 
nossas possibilidades comerciais para 
rodas dentadas para bicicletas elétricas. 
Citando mais um exemplo, já estamos 
trabalhando há algum tempo com 
compósitos magnéticos macios (SMC) 
em pó, que são utilizados em motores 
elétricos inovadores, como p. ex. da 
máquina 3DFlux da Miba eMobility. Nesse 
setor, estamos envolvidos em projetos de 
desenvolvimento preliminar de fabricantes 
renomados de motores elétricos.

Liderança tecnológica
Nesses setores muito diversos, estamos nos 
focando em componentes que hoje ainda 
não são fabricados com tecnologia de 
sinterização, com os quais podemos oferecer 
um valor agregado aos nossos clientes. Por 
exemplo, em geometrias complexas, que 
precisam ser dispendiosamente usinadas 
a partir de aço puro, a sinterização 
geralmente oferece uma vantagem de 
custo substancial. A pequena espessura 
dos componentes possibilita uma redução 
de peso, e a estrutura porosa do material 
oferece propriedades de amortecimento 
de ruídos e oscilações. Com a tecnologia 
e a experiência da Miba, nossos clientes 
podem incorporar as vantagens dos 
nossos produtos em suas aplicações 
sem precisar fazer nenhuma concessão 

de potência, resistência e precisão em 
relação aos componentes fabricados 
de forma tradicional. Nossa tecnologia 
de sinterização também pode oferecer 
vantagens decisivas na pegada ecológica. 
Nosso material de base, o pó de ferro, 
consiste em 100% de sucata de aço, e a 
fabricação consome 30-40% menos energia 
do que outros processos, como
p. ex. fundição ou forja.

Intimidade com o cliente
Para explorar com sucesso esses novos 

mercados, apostamos tanto naquilo que 
é novo quanto no que já é consagrado. 
Por exemplo, há algumas semanas, 
visitamos os 5 maiores fabricantes de 
tratores da Índia, o maior mercado do 
mundo, com 800.000 peças anuais. Lá se 
destacam tanto empresas locais, como 
a Mahindra, como também empresas 
globais, como a John Deere. Visitamos 
regularmente feiras especializadas e 
eventos das nossas indústrias de foco, 
estando presentes com nossas equipes 
globais. Apresentamos nossos produtos 
em alguns eventos selecionados, como 
recentemente na Coiltech (motores 
elétricos) na Itália ou na Bauma (máquinas 
de construção) em Munique. Para a Sinter 
Industrial, apostamos fortemente em 
canais de distribuição digitais alternativos, 
como plataformas on-line, e assim já 
conquistamos os primeiros projetos, como 
p. ex. para a empresa Benedict, de Viena.

Paixão pelo sucesso e 
aprendizagem permanente
Após mais de 30 anos na indústria 
automotiva, estamos conhecendo novos 
clientes e suas exigências e precisamos 
nos redirecionar para isso em termos de 
distribuição, desenvolvimento e fabricação. 
Nosso portfólio abrange desde peças 
minúsculas para aviões, pesando poucos 
gramas, até coroas dentadas com 150 mm 
de diâmetro e quase 2 kg de peso para um 
trator. Com as virtudes consagradas da 
Miba Sinter e a atitude “Sempre existe um 
jeito”, estamos totalmente preparados para 
um futuro de sucesso da sinterização.  

Componentes sinterizados da 
Miba para novos mercados e 
aplicações
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Novo laboratório de P&D na Miba Sinter China

Nada pode parar a aprendizagem permanente

Após atrasos na entrega de 
equipamentos e medidas rigorosas de 
prevenção em decorrência da Covid, 
a construção do novo laboratório 
de pesquisa e desenvolvimento 
na MSC está concluída em sua 
maior parte desde agosto de 
2022. Em 130 metros quadrados, 
encontram-se agora aparelhos 
para a caracterização básica de 
materiais, como   p. ex. resistência 
a tração e a impacto, mas também 
para a avaliação de propriedades 
magnéticas de novos materiais, 
como compósitos magnéticos 
macios para aplicações em motores 
elétricos, e uma das duas bancadas 
de teste de torção em todo o 
Grupo Sinter. Para companhar o 

crescimento acelerado do mercado 
de motores elétricos, desde junho, 
está sendo construída uma sala de 
testes acústicos para medições de 

oscilação e acústica. Até 2023, o 
laboratório poderá oferecer suporte 
ainda mais abrangente para clientes 
do mundo todo. 

Após mais de dois anos de restrições 
devidas à Covid, nossos colegas da China 
puderam participar novamente do MLA 
Business Lab. Para 14 colegas indicados da 
MPCC e 6 participantes que não puderam 
concluir o programa por causa de restrições 
de viagem, foi realizada uma edição especial 
do Business Lab localmente na China.
Em julho, em um local em Suzhou, foi 
concluído com sucesso o primeiro módulo, 
com um currículo que incluiu, em 4 dias 
de treinamento, temas de autogestão, 
cultura e comunicação. O networking 
também não ficou de fora. A tradicional 
“Fire-Place Talk” com nosso CEO, Peter 
Mitterbauer, foi integrada e realizada on-
line com sucesso. O segundo módulo foi 
realizado em novembro deste ano na China 
e, no próximo ano, esperamos que nossos 
colegas chineses possam finalmente voltar 
à Áustria.

Technologies for a cleaner planet

Entrevista: Wolfgang Chmelir

Q uem precisa de energia elétrica 
em um canteiro de obras, em 
eventos, em serviços de resgate 

e emergência, ou até mesmo em uma 
cabana de férias, conhece o problema: 
os geradores a diesel utilizados até agora 
já não cumprem, há muito tempo, as 
expectativas de sustentabilidade e proteção 
climática. A VOLTstation, desenvolvida 
pela Miba Battery Systems em Bad 
Leonfelden, chegou para ajudar. Trata-se 
de um acumulador de energia móvel a 

bateria, que, cada vez mais, vai substituir 
os geradores a diesel tradicionais.

Transporte possível com carteira 
de habilitação da categoria B
A VOLTstation® possibilita uma 
operação silenciosa, limpa e livre de 
emissões, otimizando também os 
custos. Com o aumento dos preços de 
combustíveis e a vantagem de custo 
da eletricidade noturna, o acumulador 
de energia móvel demonstra seus 

benefícios. Graças a seu tamanho 
compacto, a VOLTstation pode ser 
transportada sem problemas com uma 
carteira de habilitação da categoria 
B. O objetivo é disponibilizar energia 
limpa e confiável em qualquer lugar. 
Aliás, nos últimos anos, a Miba Battery 
Systems desenvolveu diversas soluções 
para o fornecimento de energia móvel, 
assim prestando uma contribuição 
significativa para a descarbonização do 
nosso planeta.  

Miba VOLTstation –  
um acumulador de 
energia ecológico
Zero Emission. Quem precisa de energia móvel já
pode dispensar os geradores a diesel. A Miba VOLTstation 
oferece uma alternativa sem emissão de poluentes.
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Entrevista: Kathrin Kaltenbrunner

Basicamente, os microchips consistem 
de inúmeras camadas diferentes de 
materiais semicondutores. Por meio 

de envernizamento, exposição luminosa e 
gravação a ácido, eles são modelados até 
virarem estruturas tridimensionais, mais 
conhecidas como circuitos. Os elementos 
funcionais básicos desses circuitos são os 
chamados transistores, cujo tamanho foi 
reduzido a dimensões inimaginavelmente 
pequenas nas últimas décadas. Um único 
circuito possui hoje uma capacidade de 
até 15 bilhões de transistores. A disposição 
dos transistores – também chamada de 
design – difere de acordo com a função 
do chip.

Tecnologia de litografia EUV  
A exposição luminosa desses microchips 
fica a encargo da tecnologia de litografia 
ultravioleta extrema (EUV – Extreme 
Ultra Violet). Nesse processo, uma 
máquina de litografia a laser forma as 
minúsculas estruturas desses circuitos nos 
microchips, utilizando luz ultravioleta de 

ondas extremamente curtas. O desafio 
neste procedimento é que a luz ultravioleta 
de ondas extremamente curtas também é 
conduzida para a posição correta com a 

ajuda de sistemas de espelhos ópticos É 
justamente aqui que entra a tecnologia 
de revestimentos da Miba. Na primeira 
etapa, sob alto vácuo e em condições de 
sala limpa, uma camada de silício amorfo 
de 0,005 mm de espessura é aplicada nos 
espelhos. Este processo de revestimento 
na High Tech Coatings dura cerca de 24 
horas. Em seguida, dá-se continuidade ao 
tratamentos dos espelhos com a camada 
finíssima de silício. Para manter a extrema 
precisão necessária dos espelhos para 
litografia EUV, os espelhos são polidos 
por dias até atingir um brilho ultra-alto. 
A planicidade superficial assim atingida 
é tão grande que, em um espelho do 
tamanho da Alemanha, o Zugspitze (pico 
mais alto do país) teria apenas 0,1 mm 
de altura! Em seguida, os espelhos são 
integrados no sistema óptico completo da 
máquina de litografia EUV, que pesa cerca 
de sete toneladas – onde, desde 2016, eles 
garantem uma extraordinária precisão na 
exposição luminosa de microchips na 
produção em série.  

Camada por camada, a 
Miba apoia a fabricação de 
microchips de alta tecnologia

Tecnologia garante 
crescimento a longo prazo

A caminho do futuro. Microchips são os componentes essenciais miniaturizados de circuitos 
eletrônicos altamente complexos em smartphones, em inteligência artificial para sistemas de 
assistência virtual ou na condução autônoma. 

Kathrin Kaltenbrunner: 
Klaus,você já está há mais de 
três anos na liderança da HTC-

Vorchdorf – como surgiu esse setor da 
Miba? 

Klaus Aschenbrenner: Oferecemos 
as mais diversas tecnologias de 
revestimento, somente camadas 
funcionais e nenhuma decorativa, 
e muitas de nossas camadas estão 
relacionadas à tribologia – o “estudo do 
atrito”, que busca aumentar ou reduzir 
o atrito. Além disso, trabalhamos 
intensamente na conexão e na proteção 
contra corrosão e acidez, para garantir 
uma longa vida útil das peças. No início 
de 2000, fomos procurados por clientes 
que precisavam de revestimentos para 
a redução de ruídos em rodas dentadas. 
Nós, da equipe, assumimos a tarefa de 
atender a essa necessidade – e assim 
nasceu a HTC dentro da Miba.

Kathrin Kaltenbrunner: Como se 
desenvolveu o setor nos últimos anos? 

Klaus Aschenbrenner:  Algo 
importante é que fazemos uma distinção 
clara entre nossas quatro tecnologias de 
revestimento. Começamos há cerca de 
20 anos com revestimentos de polímero 
para a redução de ruídos em rodas 
dentadas, e em seguida assumimos os 
revestimentos galvânicos, que protegem 
superfícies contra corrosão e acidez, 
por meio da aquisição de uma pequena 
empresa inovadora no estado da Estíria 
(Steiermark). Em 2016, estabelecemos 

aqui em Vorchdorf a quarta tecnologia 
de revestimento, a pulverização 
atmosférica por plasma, que é utilizada 
para a elevação dos valores de atrito. 
Com ela, o torque de ruptura estático 
de uniões roscadas é aumentado em 5 
a 7 vezes. O que me deixa pessoalmente 

muito contente é que o setor de 
revestimentos PVD se transformou em 
mais um pilar fundamental da Miba.

Kathr in Kal tenbrunner : 
Impressionante. Obrigada por esse 
panorama geral. Por último, gostaria de 
lhe perguntar: como você descreveria 
o setor de revestimentos PVD como 
mais um pilar fundamental para vocês 
em Vorchdorf?

Klaus Aschenbrenner: Em 2011, 
começamos com uma instalação de 
desenvolvimento e atualmente, além 
destas instalações de desenvolvimento, 

operamos também uma instalação 
em série. Este ano, investimos quase 
2 milhões de euros na expansão da 
capacidade, na climatização (incluindo 
o ajuste regulado da umidade do ar), 
em medições de tensão de camadas e 
redução de partículas no ambiente. Uma 

instalação adicional esteve recentemente 
em processo de qualificação. Uma outra 
instalação foi comissionada no início de 
dezembro e será qualificada a partir de 
fevereiro de 2023. Resumindo, podemos 
dizer que com nossa tecnologia, que 
apoia a fabricação de microchips de 
alto desempenho, o crescimento a longo 
prazo está garantido.  

Investimos em mais expansões 
de capacidade. Com nossa 
tecnologia, que apoia a 
fabricação de microchips 
de alto desempenho, o 
crescimento a longo  
prazo está garantido.

Klaus Aschenbrenner
Site Manager, Miba High Tech Coatings GmbH

Insights e perspectivas. O contexto do surgimento e do desenvolvimento da tecnologia 
nas palavras de Klaus Aschenbrenner, Site Manager da Miba High Tech Coatings da unidade 
de Vorchdorf, em uma breve entrevista com Kathrin Kaltenbrunner, Head of Corporate 
Communications da Miba AG. 
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Entrevista: Andrea Reinhart

Energia eólica é um dos maiores 
mercados em crescimento para a 
Miba. A atual crise energética e a 

decorrente busca pela independência de 
fontes de energia fósseis dão um forte 
impulso para o mercado de turbinas 
eólicas. Cerca de 25.000 turbinas eólicas 
são instaladas a cada ano no mundo 
todo, das quais 70% estão equipadas com 
transmissões. É justamente nessas turbinas 
que os rolamentos da Miba são utilizados.

Rolamentos deslizantes substituem 
os de roletes 
Devido ao tamanho cada vez maior das 
turbinas eólicas, o uso de rolamentos 
deslizantes nas transmissões é 
imprescindível.  Em vez das turbinas 
predominantes hoje, com classes de 

potência entre 2 e 3 megawatts, no futuro, 
o padrão serão turbinas com 8 a 10 
megawatts em terra e 12 a 15 megawatts 
no mar. Os rolamentos de roletes utilizados 
atualmente não conseguem satisfazer as 
exigências de maior densidade de potência 
em espaço de instalação limitado. Já os 

rolamentos deslizantes, com seu formato 
compacto, conseguem.

Wind Gearbox como segredo do 
sucesso
Para nos prepararmos da melhor maneira 
possível para esse setor de negócios 

Investimentos para 
energia eólica, um 
mercado futuro 
Equipe global. Espera-se que o volume de vendas proveniente de rolamentos
para transmissões de turbinas eólicas seja quintuplicado em 2023. A Miba Bearings 
assumiu a meta de ser a número 1 em rolamentos para transmissões de turbinas 
eólicas e está expandindo a produção na Áustria e na China. 

Technologies for a cleaner planet Technologies for a cleaner planet

Uma pequena parte da equipe do programa “Wind Gearbox”

emergente, foi iniciado o 
programa global “Wind 
Gearbox”. Equipes das 
unidades de Laakirchen, 
Suzhou e Aurachkirchen 
estão trabalhando juntas 
para fazer com que a 
tecnologia de rolamentos 
para turbinas eólicas seja 
uma história de sucesso 
para a Miba. 

€18 milhões em 
investimentos
A procura por rolamentos 
da Miba entre fabricantes 
de transmissões aumentou rapidamente 
no início deste ano. Reagimos ao 
aumento da demanda do mercado com 
uma expansão imediata da produção na 
Áustria e na China. A Miba está investindo 
18 milhões de euros na ampliação da 
fabricação nas unidades Miba Gleitlager 
Laakirchen, Miba Bearings Materials e 
Miba Precision Components (MPCC). 
Graças à quadruplicação da capacidade de 
produção, cerca de 2.400 transmissões por 
ano poderão ser equipadas com rolamentos 
da Miba. As equipes de industrialização e 
de produção em todas as três unidades 
têm a missão de finalizar os vários novos 
projetos de instalações até meados de 2023 
e, paralelamente, acompanhar o aumento 
da produção em série. No fim de setembro, 
já foi possível duplicar a capacidade de 
produção devido ao segundo centro de 
torneamento e fresagem na Miba Gleitlager 
Laakirchen. Nos próximos meses, será feita 
a entrega e instalação de outros sistemas 
e adaptações necessárias. De acordo 
com o planejamento, em abril de 2023, 
as primeiras buchas de rolamentos para 
turbinas eólicas estarão sendo produzidas 
em série na unidade MPCC. Na Miba 
Bearings Materials, o desafio consiste 

em instalar um laminador adicional na 
operação de produção em funcionamento, 
para poder suprir as necessidades adicionais 
do material de base de aço e alumínio.
 
100% orientados para o cliente 
O setor de energia eólica busca uma redução 
cada vez maior dos custos de geração de 
eletricidade (LCOE = Levelized Cost of 
Energy – Custo Nivelado de Energia). Os 
ciclos de vida de produto de plataformas 
de turbinas eólicas são curtos, devido aos 
novos desenvolvimentos. Sobretudo os 
clientes chineses exigem uma introdução 
de produtos significativamente mais rápida 
do que a conhecida até agora na atividade 
principal tradicional de rolamentos. Para 
poder reagir depressa às solicitações dos 
clientes, foi desenvolvida a ferramenta 
“Wind Design Tool”, onde o processo de 
design dos rolamentos é representado. 
Vantagens essenciais são o rápido registro 
e processamento de dados de transmissões 
específicos de projetos. Por meio de fluxos 
de trabalho automatizados, são gerados 
cálculos e relatórios, que então podem ser 
retransmitidos aos clientes. Utilizando a 
ferramenta, engenheiros da MPCC e da 
Miba Gleitlager podem trabalhar juntos nos 

projetos. A ferramenta é 
desenvolvida e programada 
em cooperação com a 
equipe “IT/D Elementos de 
simulação fundamentais 
ficam a encargo do Miba 
Engineering Center 
Índia.  Também no 
desenvolvimento de 
protótipos, reagimos às 
necessidades dos clientes. 
A meta aqui é reduzir o 
tempo de execução de 
projetos de protótipos de 
uma média atual de 12 
meses para três meses. 

Com as interfaces ao longo de toda a 
concepção e fabricação dos protótipos, foi 
definido um novo cronograma, que agora 
permite cumprir as exigências dos clientes 
para um desenvolvimento tão rápido de 
protótipos.  Um primeiro teste de execução 
já foi concluído com sucesso.

Crescimento ainda maior
Estima-se que o potencial de mercado 
para soluções de rolamentos deslizantes 
para turbinas de energia eólica chegue a 
mais de 250 milhões de euros no próximo 
ano, devido à crescente substituição dos 
rolamentos de roletes. Outros investimentos 
já estão em fase de preparação. E seguindo 
a alta demanda do mercado de energia 
eólica chinês e nossa abordagem “local 
to local”, as próximas etapas de expansão 
acontecerão na MPCC em Suzhou (China).

Um primeiro marco importante – a entrega e instalação do 2º 
centro de torneamento e fresagem na Miba Gleitlager.

Construção da fundação para um laminador adicional na Miba Bearings Materials – um desafio especial na operação de produção em funcionamento.
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Entrevista: Christoph Hagauer

Entrevista: Kathrin Kaltenbrunner

Otermo “eixo elétrico” significa a 
combinação de componentes 
individuais, como motor de 

propulsão, eixo e transmissão, em uma 
mesma unidade. Além da bateria para o 
armazenamento da energia elétrica, o eixo 
elétrico constitui o componente essencial 
do trem de força.

Aumento da eficiência
Graças à utilização de lamelas de fricção 
da Miba em unidades de comutação de 
transmissões de vários estágios, é possível 
alcançar excelentes níveis de eficácia com 
funcionalidade máxima e exigindo mínimo 
espaço de instalação. Assim, o cliente 
final pode atingir maiores autonomias e 
melhores valores de consumo, também a 
velocidades mais altas.

Aumento da segurança dos 
componentes 
Devido à estrutura compacta dos eixos 
elétricos, em manobras de condução 

especialmente dinâmicas, p. ex. em 
freadas abruptas sobre lombadas ou 
buracos, cargas muito altas são aplicadas 
sobre os eixos de transmissão e as 
engrenagens na área sensível perto do 
motor elétrico. Para proteger a estrutura 
contra esses casos de carga, podem ser 
utilizados dispositivos contra sobrecarga 
na forma de embreagens de lamelas. 
O desafio especial para o conjunto de 
lamelas consiste no fato de que é definida 
uma faixa de acionamento muito estreita, 
que precisa ser mantida ao longo de toda 
a vida útil.

Melhoria da dinâmica de condução
O aumento do peso do veículo 
influencia negativamente a dinâmica 
de condução. Para contrabalançar 
esse comportamento, os fabricantes 
automotivos recorrem a uma série 
de medidas.  Os sistemas de fricção 
desempenham um papel decisivo neste 
processo. Com a ajuda de embreagens 

de lamelas de acionamento eletrônico ou 
mecânico, o torque de propulsão pode 
ser regulado individualmente para cada 
roda ou transferido com eficiência de 
uma roda do eixo para a outra. 

Organização e   
aplicações em série
Para poder administrar esta transição na 
indústria automotiva, em fevereiro de 
2022, Christoph Hagauer foi encarregado 
da função de Engineering Manager 
ePowertrain. Com isso, foram definidos 
os primeiros caminhos organizacionais 
para explorar os grandes potenciais para 
a Miba Friction Division, seguindo o lema 
“accelerate growth in Edge” da estratégia 
“Miba 100”. Somando tudo, já existem 
as primeiras encomendas em série em 
todos os três setores de aplicação, com um 
volume de mais de 2 milhões de euros e um 
grande número de projetos promissores 
de desenvolvimento preliminar.  

Grande potencial de 
crescimento para soluções 
de revestimentos de fricção
Miba Friction Division. Graças à integração de embreagens de lamelas em eixos elétricos, é 
possível implementar funções adicionais para aumentar a eficiência em termos de autonomia, 
elevar a segurança dos componentes e melhorar a dinâmica de condução.

Energizados. Crescimento saudável e sustentável 
com visão de futuro, espírito inovador e energia solar.

C omo uma das mais importantes 
empresas de indústria e 
tecnologia da Áustria, a Miba 

está ciente de suas responsabilidades 
para com o futuro do nosso planeta. 
Com suas tecnologias, a Miba não só 
presta uma contribuição essencial 
para um planeta mais limpo, mas 
também aproveita seu know-how e 
seu avanço tecnológico para crescer 
sustentavelmente e ser uma empresa 
rentável. O segredo para isso, além 
da energia eólica e hidráulica, está na 
energia solar. 

Energia solar para até 
500 lares por ano
Já faz um ano que a 
Miba equipou todos 
os telhados de suas 
unidades de produção 
em Laakirchen, 
Vorchdorf e Roitham 
com painéis solares. Ao 
todo, 4.300 painéis solares, 
distribuídos em uma
área de cerca de 8.000 metros 
quadrados, produzem até
1,6 megawatt de eletricidade, o que 
corresponde ao consumo de cerca de 
350 casas. Os galpões de fábrica na 
unidade de Pune, na Índia, também 
foram equipados com um sistema de 

energia solar no segundo trimestre de 
2022. Os painéis solares ocupam uma 
área de 1.500 metros quadrados. A cada 
ano, eles não só geram 390 megawatts-
hora de energia limpa, mas ao mesmo 
tempo, também economizam 230 
toneladas de CO2. Juntos, os sistemas 
de energia solar da Áustria e da Índia 
geram 2.000 megawatts-hora por ano 
– o que seria suficiente para abastecer 
500 casas com energia.

“Miba 100” – 100 por cento o  
caminho certo!
Desde 2013, com “Tecnologias para 
um Planeta mais limpo”, a Miba tem 
uma missão empresarial centrada na 
sustentabilidade e na proteção ao meio 
ambiente. Esta missão é a base e o 
fundamento forte da estratégia “Miba 
100”. No ano de 2027, a Miba celebrará 
o 100º aniversário de sua fundação. A 
estratégia “Miba 100” vai nos guiar no 
caminho até lá e além. Pois as tecnologias 

da Miba contribuem, em suas 
aplicações, para tornar a geração, 

transmissão, armazenamento e 
utilização de energia ainda mais 

eficientes e, portanto, mais 
sustentáveis e ecológicos. 
“Até o ano de 2027, em 
que comemoraremos 

nosso aniversário de 100 
anos da empresa, queremos 

crescer tanto organicamente 
quanto por meio de aquisições, 

atingindo um volume de vendas 
anual de 1,5 bilhão de euros. Para 
isso, direcionamos nosso foco a 

componentes tecnologicamente 
exigentes ao longo de toda a cadeia 
de geração de valor de energia”, 
explica F. Peter Mitterbauer,
CEO da Miba AG.  

Miba e a força 
do Sol
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Entrevista: Christian Prechtl

Inspeção de componentes na linha de produção.

Inspeção de engrenagens por sensor 3D.

Irmão gêmeo digital (Virtual-IQ) do sistema de inspeção SmartIQ.

Os membros do “Product Delivery 
Team”, Bilal Esmael, Ahmad 
Almasri e Mario Lechner, estão 

projetando e desenvolvendo, junto com 
o “Product Owner”, Christian Prechtl, e 
o Agile Master, Lukas Scheicher, projetos 
nas áreas de “Inspeção de Qualidade” e 
“Inteligência Artificial/Aprendizagem de 
máquina”.   

As prioridades nesse sentido são:  
  o desenvolvimento de métodos e 

soluções para sistemas de inspeção 
de qualidade 

  a escalação bem-sucedida de soluções 
já existentes, como Smart-IQ, 
inspeções “End-of-Line” e Virtual-IQ

  Desenvolvimento na área de 
inteligência artificial/aprendizagem 
de máquina dentro das divisões 
da Miba e dos produtos IT/
Digitalization.  

No momento, a equipe trabalha nos 
seguintes projetos:

  Projetos de inspeção de qualidade 
em andamento com as equipes de 
unidades em MSA, MFT e MSUS 
e concepção de novas soluções de 

inspeção de qualidade com outras 
equipes de unidades 

  P&D 
  Projetos de inspeção com a MAS na 

área de mobilidade elétrica 
  Apoio a iniciativas de “Predictive 

Maintenance” e “Predictive Quality” 
junto com o produto IT/Digitalization 
EHSQM em diversas unidades 

  Disponibilização de abordagens de 
inteligência artificial/aprendizagem 
de máquina para soluções de software 
como mSolutions 

  Virtual-IQ junto com o Digital 
Innovation Hub 

 
Procuram-se ideias para projetos
Se você tem projetos ou casos de uso 
na área de inspeção de qualidade 
automatizada / inspeção de dados 3D / 
aprendizagem de máquina ou inteligência 
artificial, contate a equipe de produto 
IT/Digitalization, “Quality Inspection & 
Machine Learning” ou Christian Prechtl. 
Além dos desenvolvimentos, a equipe 
de produto IT/Digitalization também 
continua oferecendo treinamentos 
sobre os temas tecnologia de inspeção e 
inteligência artificial.  

Quality Inspection &  
  Machine Learning
Novo produto IT/Digitalization. O novo produto IT/
Digitalization é baseado na rede de inspeção MIBA existente e 
no produto anterior de Data Analytics e Artificial Intelligence. 

Por que utilizamos aprendizagem 
de máquina? 
A aprendizagem de máquina ou a 
inteligência artificial nos ajudam a 
solucionar tarefas e desafios que, 
de outro modo ou até agora, não 
podiam ser enfrentados.

O que é um SmartIQ?  
Quality) é um sistema padronizado 
da Sinter Division para a
realização de inspeções “End-
of-Line”. Para isso, são utilizados 
métodos de aprendizagem 
de máquina, como “Deep 
Neuronal Networks”. O sistema é 
desenvolvido principalmente pela 
equipe de engenharia industrial em 
Vorchdorf. 

O que é um Virtual-IQ?  
Virtual-IQ é um irmão gêmeo digital 
de um sistema de inspeção (p. ex.: 
SmartIQ). Com a ajuda do
Virtual-IQ, é montada uma biblioteca 
virtual de erros, que aumenta a 
precisão de inspeções de qualidade 
automatizadas e reduz o tempo de 
desenvolvimento de soluções de 
inspeção. 

Informações

Technologies for a cleaner planet

Diversas iniciativas parciais são 
focadas, a longo prazo, nos 
seguintes pontos de destaque::

  Processos orientados por ITSM 
(IT Service Management) e 
ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) para a melhoria 
da nossa prestação de serviços 
cotidiana por meio do cumprimento 
de padrões internacionais. Parte 
de ITSM é o processo de Incident 
Management, que é focado em todos 
os incidentes registrados. 

É definido como problemas, p. ex., 
com Cronet, QSYS ou SAP devem ser 
resolvidos, e como os usuários devem ser 
informados sobre o progresso e a solução. 

  Estrutura e orientações para a 
implementação de um método de 
trabalho uniforme

Como nossas atividades diárias exigem 
muito trabalho em projetos, a Agile 
Initiative Framework, por exemplo, nos 
fornecerá um guia sobre o método de 
trabalho para projetos. Isso nos dará 

clareza sobre todas as funções e atividades 
envolvidas. Quando um “key user” deseja 
adicionar uma nova função ou um novo 
relatório, p. ex. ao controle de qualidade, 
ele deve saber como se dirigir à equipe 
de IT/Digitalization correspondente para 
comunicar suas necessidades e essa equipe 
trabalha nisso. Essas diretrizes estão 
descritas nos Agile Ways of Working. 
Agradecemos a todos os envolvidos por 
sua importante contribuição para todas 
estas iniciativas!  

Em setembro, Derek Hall, Justin 
Larrick, Steve Turner, Roger 
Welsh, Adam Keller, Barrett Guinn 

e Jay Peters II (da esquerda para a direita) 
participaram do curso Train the Trainer 
do National Institute for Metalworking 
Skills (NIMS) e fizeram um exame para 
obter suas credenciais de OJT-Trainer. 
“OJT” significa “On the Job Training”, 
ou seja, treinamento no local de trabalho. 

Reconhecido em todo o setor
O curso de treinamento OJT do NIMS 
é focado em processos comprovados 
para a transmissão de conhecimentos e 
capacidades, com ênfase em comunicação 
e coaching para alunos adultos. Junto 
com Cody West (coordenador de 
formação), estes experientes operadores 
de máquinas desempenharão um papel 

importante na conversão da formação 
na Miba Bearings US para diplomas 
reconhecidos em todo o setor, como 

fresadores CNC e torneadores CNC. 
Parabéns aos treinadores MBUS e à 
equipe!  

Processos otimizados graças à 
iniciativa “Service Excellence”

Formadores certificados em McConnelsville

IT/Digitalization. A iniciativa “Service Excellence” foi implementada para dar apoio às metas da 
“Miba 100” para a melhoria da excelência operacional. Isso significa que queremos otimizar os 
processos e sistemas continuamente ao longo de toda a cadeia de geração de valor. Queremos 
atingir uma experiência positiva do cliente para cada serviço IT/Digitalization utilizado. 

Train the Trainer. A Miba Bearings US atingiu um novo marco importante na área de formação: 
7 novos formadores reconhecidos e certificados pelo setor!

Entrevista: Fabian Arnold

Miba Life
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Entrevista: Elisa Hoffmann, Pia Wiesinger, Michael Breneis, Kathrin Kaltenbrunner 

O que nos dá orgulho?
Descubra no vídeo!

S “Orgulho” é uma palavra 
imponente. Porém o que 
significa exatamente ter orgulho? 

O dicionário define “orgulho” como: 
autoconfiança e prazer em relação a uma 
posse, uma realização [própria]. Orgulho 
pode ser muita coisa, mas sobretudo, é 
um sentimento de grande satisfação. 
E é justamente isso que impulsiona e 
motiva muitos de nós. Perguntamos a 
alguns colegas do mundo todo por que 
eles sentem orgulho de fazer parte da 
Miba. E as respostas foram tão diversas 
como nossa incrível equipe Miba. Dê 
uma olhada no vídeo linkado no código 

#OrgulhoMiba
Uma palavra, muitos significados
Criadores do futuro. Moldar o futuro da Miba está nas nossas mãos. Por isso, devemos 
realmente ter orgulho – de tudo que conquistamos na Miba e de como nos desenvolvemos 
pessoalmente junto com a empresa. Perguntamos o que as pessoas pensam.

Miba Life Miba Life

Orgulho,
Classe gramatical: 
substantivo masculino
Pronúncia: /or-gu-lho/

Tenho orgulho da Miba 
porque, mesmo em tempos 
desafiadores, olhamos juntos 
positivamente para o futuro e 
vencemos os desafios de forma 
coletiva.
Thomas Obermayr
Miba Sinter Austria

É muito bom, estimulante e 
inspirador fazer parte  
da família Miba. Existem  
tantas possibilidades.  
Isto é fato.

Peter Pokusa
Miba Sinter Slovakia

Tenho orgulho da Miba  
pela liderança positiva e  
pela orientação para o  
futuro, principalmente pelo 
trabalho em equipe e pela 
implementação no último ano.

Simon Ling
Miba Precision Components China

Tenho orgulho de ter podido 
concluir meu programa de 
aprendizagem na Miba com 
distinção. Além disso, realizei   
o meu desejo de poder 
trabalhar no controle de 
qualidade, onde é importante 
ter autonomia no trabalho e 
responsabilidade própria.

Laura Trawöger
Miba Gleitlager Austria

Tenho orgulho de fazer parte 
da família Miba e de poder vir 
dos Estados Unidos para cá, 
para descobrir como é incrível  
a nossa equipe mundial. 
Também tenho orgulho da 
presença global e do   
excelente setor de energia   
em que atuamos.

Brian Darling
Miba Industrial Bearings U.S.

QR para descobrir o que faz os colegas 
se sentirem orgulhosos. Transcrevemos 
aqui para você alguns depoimentos:

Um grande motivador
As tarefas interessantes, os produtos ino-
vadores, as metas em que trabalhamos 
diariamente com toda a nossa paixão e 
que nos permitem crescer – é por isso 
que damos o nosso melhor a cada dia. 
Porém há algo que nos deixa especial-
mente orgulhosos: nossa equipe e a in-
crível coesão que nos une, em tempos 
de sucesso mas também de dificuldades! 
Temos orgulho de vocês!  
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Entrevista: Michael Breneis

A ssim começa um período 
de aprendizado intensivo, 
de três anos e meio, para 25 

futuros técnicos de processos, três 
eletrotécnicos, três mecatrônicos e 
um técnico em metalurgia. Durante as 
primeiras semanas, as 6 meninas e os 26 
meninos realizarão sua formação básica 
na Miba Academy, antes de então dar 
prosseguimento à sua formação nas 
respectivas unidades da Miba. Damos 
as boas-vindas aos novos formandos e 

formandas da Miba e lhes desejamos 
muito sucesso, além de um período de 
aprendizado interessante e, sobretudo, 
educativo!

Aprendizado como  
carreira secundária   
Com a formação paralela para 
metalurgia, colegas motivados da 
produção e de áreas relacionadas à 
produção têm a possibilidade de obter 
uma qualificação profissional integral 

na idade adulta e paralelamente à sua 
atividade profissional na Miba. Em 
setembro de 2022, 13 participantes 
das unidades da Miba Gleitlager, 
Miba Frictec e Miba Sinter iniciaram 
novamente esta formação de quatro 
semestres. Neste período, serão 
transmitidas aos formandos capacidades 
abrangentes na área de metalurgia, que 
os prepararão intensivamente para 
futuras tarefas profissionais e para a 
situação de exame de conclusão. O 

Novidades da formação 
de aprendizes
Tiro de largada para o aprendizado. Em 1º de setembro de 2022, nas 
unidades austríacas da Miba, um total de 32 novos aprendizes deram início 
a seu aprendizado. 

programa é oferecido pela equipe de 
formação da Miba Academy, em estreita 
cooperação com o WIFI. Isso garante a 
combinação da expertise de formadores 
externos com o know-how interno da 
Miba e a aplicação direta na prática.

Investimento no futuro  
O modelo “Aprendizado como carreira 
secundária” representa, para a Miba, uma 
importante contribuição para o objetivo 
de investir a longo prazo no futuro 
dos colaboradores e colaboradoras, 
com ofertas adequadas de formação 

e possibilidades de aperfeiçoamento 
– totalmente de acordo com a busca 
por aprendizagem permanente, 
profundamente ancorada nos valores da 
empresa. Por isso, os custos de formação 
também são totalmente financiados pela 
respectiva unidade da Miba. Damos os 
parabéns aos participantes por terem 
optado por esta oferta e lhes desejamos 
muito sucesso em sua formação!  

Para que a próxima geração de 
aprendizes também possa se 
informar sobre as possibilidades 
na Miba, durante o aprendizado 
vocacional, os interessados têm 
a possibilidade de, a qualquer 
momento, mergulhar nas diver-
sas profissões e unidades da 
Miba. O popular aprendizado 
anual de Natal também será re-
alizado novamente este ano, de 
2 a 4 de janeiro de 2023.

Aprendizado vocacional

Aprendizes em ação

Para disseminar a motivação e o espírito de equipe entre os 
aprendizes da Miba também fora da formação técnica, a 
equipe de formação de aprendizes organiza regularmente 
excursões e atividades coletivas. Para um grupo de 28 
aprendizes do primeiro ano, o mês de outubro teve 
diversão debaixo d’água: durante uma excursão para o 
parque aquático Aquapulco, a programação ofereceu não 
só recreação e descanso, mas também uma oportunidade 
para os alunos se conhecerem melhor. Já oito aprendizes 
da Miba Frictec participaram, no fim de agosto, de uma 
jornada esportiva para aprendizes em Treffling, perto 
de Linz (Áustria), onde, junto com dois treinadores, eles 
puderam mergulhar no mundo do tiro com arco. Após 
uma breve introdução e alguns exercícios de simulação, 

os aprendizes puderam testar suas capacidades com o 
arco nas exigentes estações de tiro do percurso. Os muitos 
tiros certeiros comprovam: a concentração dos aprendizes 
da Miba não se revela apenas na formação! Ou seja, os 
aprendizes tiveram dias cheios de novas experiências 
emocionantes e uma boa dose de diversão! 

Após uma breve introdução, os aprendizes puderam 
testar sua pontaria no percurso de tiro.
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Entrevista: Wolfgang Chmelir

Em parceria com o laboratório aberto 
de tecnologia OTELO, as salas 
de reuniões do Miba Forum foram 
transformadas em estações 
de artesanato e experimentação.

A
muito longas, o que muitas 
vezes representa um desafio 
para pais que trabalham.  
Para dar um apoio aos 

colaboradores e colaboradoras com o 
cuidado das crianças durante esse período, 
a Miba organizou no verão de 2022, já 
pela oitava vez seguida, um programa 
de férias de três semanas para os filhos 
de seus colaboradores e colaboradoras. 
Com 110 participantes, cuidamos de mais 
crianças do que em qualquer um dos anos 
anteriores. 

Experimentar a tecnologia 
brincando 
Divididas em três faixas etárias entre 
quatro e 14 anos, no programa de 

férias da Miba, como todos os anos, as 
crianças puderam se divertir com uma 
introdução lúdica a temas de tecnologia 
e ciências naturais. Para isso, o Miba 
Forum, em Laakirchen, transformou-se 
em um espaço para workshops, 
experimentos e interessantes atividades 
em grupo.  Também não faltaram jogos e 
brincadeiras, nem mergulhos na água nos 
dias de sol. “Sendo uma empresa familiar, 
para nós é muito importante dar aos pais 
que trabalham todo o apoio possível no 
cuidado das crianças. Com isso, queremos 
contribuir para uma melhor conciliação 
entre vida familiar e profissional – e 
para a igualdade de oportunidades entre 
mulheres e homens”, afirma o CEO da 
Miba, F. Peter Mitterbauer.  

110 crianças na creche 
de férias da Miba
Diversão familiar. Com ofertas para melhor conciliar família e profissão, 
como a creche de férias da Miba, nossa empresa contribui 
para a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens.

Feliz aniversário! Peter 
Mitterbauer nasceu no dia 
14 de novembro de 1942 em 
Laakirchen, na Áustria, onde 
hoje fica sua mesa de escritório. 
Entre 1983 e 2013, como CEO, 
ele teve uma atuação marcante 
e decisiva na internacionalização 
e no crescimento global do 
Grupo Miba. Em nome de 
toda a Miba, damos a ele os 
parabéns e lhe desejamos tudo 
de bom e muita saúde!

Peter Mitterbauer faz 80 anos

Aniversários de 2022

Em junho, nas unidades da Miba 
Industrial Bearings em Grafton e 
Houston, por ocasião do aniversário, 
foram realizadas comemorações com 
as equipes locais para apresentar os 
sucessos dos últimos meses. Também 
houve conversas e debates sobre 
os objetivos futuros, onde ainda há 
potencial para melhorias. Em cada 
comemoração, boa parte do programa 
foi dedicada ao tema “Inspired Teams 
and Energizing Workplaces”. Depois das 
atividades formais da agenda, houve um 
jantar coletivo para descontrair.

Em 26 de agosto de 2022, mais de 250 
convidados – colaboradores, familiares 
e vizinhos – comemoraram junto com 
Maja Kovačič (Gerente Geral) o 20º ano 
de existência da unidade A Gerente 

Geral Maja Kovačič afirma: “Provamos 
mais uma vez que não só trabalhamos 
duro, mas também sabemos festejar e 
vivenciamos o espírito de equipe.”

4 anos de Miba 
Industrial Bearings

20 anos de EDMS

Das Team der MIB Houston.

O estande “Inspired Teams” em Grafton.

Marketplace Engineering
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elos Miba Power Safety Devices, 
ficamos em primeiro lugar na 
categoria de grandes empresas. 
Os dispositivos POWERcloser(R) 
e POWERfuse(R) são utilizados 
em veículos movidos a 
baterias elétricas e células de 
combustível, protegendo o 
sistema elétrico e garantindo a 
segurança dos ocupantes.  

10ª Corrida de Cinco Pontes 
KAKIHE em Laakirchen

Austria’s Best Managed Companies: 
Miba é novamente premiada
Pela segunda vez, foram entregues, em 21 de setembro, 
os prêmios para “Austria’s Best Managed Companies” 
– e mais uma vez, a Miba esteve entre as apenas 18 
empresas premiadas. O objetivo da iniciativa da Deloitte e 
do Banco Raiffeisen, da Baixa Áustria-Viena, é analisar, de 
acordo com padrões internacionais, excelentes lideranças 
de empresas de médio porte, a partir de um volume de 
vendas anual de cerca de 100 milhões de euros. A análise 
é feita utilizando um modelo de avaliação mundialmente 
reconhecido, com os seguintes quesitos: Governance e 
Finanças, Estratégia, Produtividade e Inovação, Cultura e 
Compromisso e Segurança de TI. Markus Hofer, CFO da 
Miba, recebeu o prêmio em Viena.  

No dia 10 de setembro, cerca 
de 300 corredores, entre os 
quais 40 aprendizes da Miba, 9 
colaboradores e 2 formadores 
de aprendizes, participaram da 
10ª edição da Corrida de Cinco 
Pontes, assim contribuindo 
para o financiamento de poços 
artesianos e projetos escolares 
no Camboja. Na linha de 
chegada, os participantes foram 
recebidos com deliciosos pratos 
do Camboja, um grande bingo 
e, naturalmente, a premiação 
dos vencedores. Aprendizes 
da Miba se destacaram em 2º 
e 3º lugar na classificação de 
revezamento. A associação
KAKIHE foi fundada por 
dois colaboradores da Miba 
aposentados e já conseguiu 
melhorar o abastecimento de 
água potável no Camboja com 
quase 400 poços.  

A Miba Industrial Bearings apoia 
o clube de futebol VfR Dostluk 
Osterode com painéis publicitários 
no Estádio Jahn em Osterode e 
forneceu uniformes para o time 
juvenil. Como agradecimento, o 
Managing Director Frank Swierzy 
recebeu uma bola de futebol, um 
cachecol do clube, uma flâmula 
e uma caixa de suco de maçã de 
Osterode, cujo lucro é doado em 
prol de crianças com câncer.  

Prêmio Estadual 
de Inovação da 
Alta Áustria 2022

Patrocínio de 
futebol em 
Osterode

Notas breves

Longa Noite da Pesquisa Auszeichnung von Schaeffler 
für Miba Drivetec India

Noite de sucesso em Roitham
Em setembro, a Miba Frictec, junto com 20 outras empresas, abriu suas portas 
para visitantes por uma noite, durante a Longa Noite da Cultura Industrial. E foi 
um grande sucesso: com mais de 300 visitantes, a Miba foi uma das empresas 
mais visitadas nessa noite. Uma programação diversificada foi oferecida, com 
visitas guiadas pela Miba Frictec, a oportunidade de conhecer os produtos em 
estações de produção, além de um panorama das possibilidades de carreira e 
da formação de aprendizes na Miba. O acompanhamento musical e cultural da 
noite ficou por conta da banda “Zupft wia Zogn”.  

Em 20 de maio, foi realizada a 
Longa Noite da Pesquisa no Miba 
Forum em Laakirchen. Neste 
evento para todas as idades, os 
visitantes puderam conhecer de 
perto as mais recentes inovações 
e tecnologias da Miba. Cerca de 
370 interessados em tecnologia 
pesquisaram, construíram coisas 
e fizeram experimentos junto com 
os colaboradores e colaboradoras 
da Miba. Além disso, as visitas 
guiadas à fábrica da Miba 
Gleitlager e os test-drives de 
scooters, hoverboards e Go 
Karts elétricos foram recebidos 
com grande entusiasmo. 
Muito obrigado a todos os 
colaboradores e colaboradoras 
cuja dedicação garantiu o sucesso 
deste evento!  

Proteção 
ambiental
Em vez de presentes de Natal 
para os clientes, no espírito 
de um “Planeta mais limpo”, 
apoiamos mais uma vez um 
projeto comunitário nas regiões da 
Miba. A Miba doará 10.000 € em 
benefício da “ARGE Streuobst”. 
Esta iniciativa se dedica à 
preservação da diversidade natural 
e das espécies da população de 
árvores frutíferas da Áustria, que 
nos últimos anos foi gravemente 
prejudicada por granizo e outras 
condições extremas.  

Em 2021, na recém-construída 
fábrica da Miba Drivetec 
India (MDI), foi comissionada, 
dentro de seis meses, uma 
moderna linha de produção 
de botões de embreagem, 
em um excelente trabalho 
de equipe entre a altamente 
motivada equipe MDI Sinter, 
a Miba Frictec e a MAS. Com 
isso, boa parte da demanda 
do mercado indiano de 
caminhões e tratores pode ser 
coberta a partir da produção 
local. Isso apoia a abordagem
“local to local” da Miba e 
reduz a pegada global de 
CO2. O cliente Schaeffler 
reconhece isso com o prêmio 
“Best Localization Support 
Award”.  



Mais informações no site da Miba:
www.miba.com/en/co2

NOSSAS METAS CLIMÁTICAS

NOSSA AMBIÇÃO: CARBONO NEUTRO ATÉ 2040
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