
Para comer com os olhos
Por que a Mazda investe pesado na rotogravura

U
ma impressora rotográfica de
vanguarda, que opera com
nove cores e sistema de eixo
elétr ico, vai alargar, a partir
de março, a cobe r tu ra da

Mazda para o f i lão de embalagens para
chocolates, salgadinhos (snacks), balas
e confeitos. Especialista na conversão
de estruturas f lexíveis laminadas, prin-
cipalmente para alimentos, a indústria
baseada em Caieiras (SP) investe US$ 4
milhões em projeto de expansão que, até
meados do segundo semestre, incorpo-
ra um segundo conjunto Profama/JLS
Automation, idêntico ao que está sen-
do instalado, dobrando assim sua capaci-
dade nominal, dimensiona João Matsuda,
diretor presidente da Mazda. Com cinco li-
nhas de impressão, das quais t rês de
rotogravura e duas f lexográf icas, a empre-
sa opera atualmente 500 toneladas men-
sais de f i lmes.Desse volume, uma fatia em
torno de 40% cabe aos laminados de BOPP,
sigla do plástico polipropileno biorientado,
largamente util izado em pacotes de snacks
e biscoitos.

Matsuda destaca que o maior diferen-
cial do maquinário adquirido é o sistema
shaftless. Em substituição à transmissão
mecânica para acionamento dos tambores,
explica, a impressora incorpora dispositivo
eletrônico, permitindo que cada unidade de
cor seja acionada independentemente, via
motor do tipo Indramat. "A linha ganha
muito mais f lexibi l idade e rapidez pois, às
vezes, não é necessário o acionamento de
todos os cil indros numa impressão, poden-
do-se preparar outras partes para adiantar
a etapa ou tarefa seguinte", ensina Mat-
suda. A nova roto, segue ele, é equipada
com o pré-set automático, trunfo que as-
segura o início da impressão com o filme
registrado, economizando tempo e materi-
al. Também opera com curvas de acelera-
ção e desaceleração rápidas, recurso que
mantém o padrão de registro e evita per-

das, sublinha o especialista. "Com essas fer-
ramentas, ganhamos condições de operar ti-
ragens curtas (short runs), a partir de 750-
1.000 quilos, viabilizando maior penetração
em clientes de pequeno e médio porte do se-
tor de confeitos", observa o dirigente.

Esse reduto, complementa, é encorpa-
do por fabricantes com portfólio de grande
variedade de itens que, em geral, conso-
mem volumes pequenos de embalagem. Por
esse perfil, a f lexografia, que utiliza cha-
pas de borracha ou fotopolímero resiliente
com imagem em relevo, predomina na mai-
oria dos desenvolvimentos. Se, de um lado,
esse sistema encaixa como luvas em peque-
nas tiragens, de outro, perde em qualidade
para a rotogravura, argumenta Matsuda.
"Uma das inovações propostas é justo a im-
pressão de alta qualidade da roto como al-
ternativa para esse público com preço com-
petitivo ao da flexografia".

Troca de visual
Praxe na indústria de candies, a mudan-

ça nas embalagens vai além da necessida-
de de atualizar a apresentação das linhas.
Os desenvolvimentos são direcionados aos
lançamentos que pipocam ao longo do ano
e a projetos de reesti l ização e trocas que
obedecem a demandas sazonais, como ro-
dízios de sabores em linhas de confeitos

de olho em deter-
minadas estações.
Para essas modifi-
cações constantes
no visual das emba-
lagens, o short run
é mão na roda, con-
sidera o presidente
da Mazda. "Pode-
mos, por exemplo,
em uma impressão
com c inco c o r e s ,
t r o c a r o f u n d o
principal e a cor do
texto no prazo de

15 quinze minutos", i lustra, esc larecen-
do que, pelo processo convencional , essa
operação pode est icar até 1,5 hora.

O cardápio da Mazda para o setor ali-
mentício exibe 10-12 tipos de laminados,
entre os quais Matsuda destaca o filme de
BOPP com BOPP metalizado ou perolizado
recrutado em snacks, balas e biscoitos, que
abocanha quase a metade da produção. O
menu também inclui estruturas coextrusa-
das, isto é, de fi lmes com várias camadas
de um ou mais materiais flexíveis, que po-
dem ganhar superfície metalizada ou não,
dependendo da aplicação. Matsuda pinça
desse elenco o fi lme de CPP (polipropileno
cast) coextrusado (obtido por extrusão de
matriz plana) meta l izado para snacks e
confei tos, que sobressa i por incorporar
tecnologia de baixa temperatura de sela-
gem. A Mazda opera ainda 4-5 variantes
de fi lmes monocamada, a exemplo do BOPP
perolizado com selagem a fr io (cold seal)
para invólucros de sorvete ou de polipro-
pileno cast para biscoitos, snacks e bolos.
O dirigente encaixa ainda que a companhia
é uma grande exportadora nacional de fil-
me de polipropileno torção, material utili-
zado em envol tór ios primários de balas,
sendo a maior parte das remessas dire-
cionada à base argentina da Arcor. "Em-
barcamos o fi lme l iso, porque vínhamos
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Mazda capacidade dobrada até o segundo semestre.



estamos operando no limite da capacidade
de impressão, que será ampliada em bre-
ve", explica. Além da Argentina, os f i lmes
e laminados da Mazda seguem para os
EUA e Áfr ica, total izando 13-15% do fa-
turamento total.

Apesar da escalada nas cotações de
resinas plásticas ao longo de 2004, a de-
manda de embalagens f lexíveis acusou
crescimento na faixa de 10%, crava Mat-
suda, reabilitando-se do movimento pífio do
exercício anterior. "Os aumentos da maté-
ria-prima foram mensais, alcançando a fai-
xa anual de 100% no caso de commodities
como polipropileno e polietileno, afetando
profundamente a rentabil idade do nosso
negócio", queixa-se ele. A Mazda que, em
2003, pontuou avanço em torno de 8-10%,
fechou o último balanço com salto de 20%
nas vendas. Esse crescimento foi possível,
destaca Matsuda, através de programas de
melhoria de processo e rígido controle de
custos. Mas não foi tal recuperação que le-
vou à anunciada ampliação da fábrica em
Caieiras. Masuda abre que a decisão de in-
vestir vingara bem antes, pois desde o iní-
cio de 2003 sua convertedora vinha operan-
do próxima do limite de sua capacidade.

Vantagem logística
Um dos trunfos que asseguram com-

petitividade à Mazda, sublinha ele, é a lo-
calização de sua planta modular de 14.000
metros quadrados, erguida em 2000 em
área de 100.000 metros em Caieiras. Mat-
suda conta que à época da construção da

unidade havia planos de ins-
talar a fábrica fora da Grande
São Paulo. "Concluímos que,
apesar da falta de estímulos
f i s c a i s , os b e n e f í c i o s de
logística compensariam outras
eventuais desvantagens", as-
sinala o dirigente. Fincada a
30 quilômetros do centro de
São Paulo e a 20, da marginal
Tietê, a unidade se situa en-
tre o complexo Bandeirantes/
Anhanguera e a rodovia Fer-
não Dias, próxima ao rodoanel
Mário Covas, que interliga as
princicipais rodovias estadu-
ais e federais. "Temos condições, por exem-
plo, de colocar mercadoria em Recife no
prazo de 3-4 dias", ele garante.

A ampliação em curso na fábrica tam-
bém contempla a atualização das linhas
para operar com filmes de alta performance
recrutados em máquinas de altíssima velo-
cidade de empacotamento, que é a tendên-
cia em voga no setor de flexíveis, argumen-
ta Matsuda. Ele cita que a nova geração
de máquinas para embalagens do tipo al-
mofada (flowpack) exibe linhas que atin-
gem 1.600 unidades por minuto. "Fabrican-
tes de barras de cereais e biscoitos já vêm
utilizando empacotadoras de 500 unidades
por minuto", observa. À medida em que a
automação dos trens de produção avança
nas indústrias de biscoitos e confeitos,
crescem as exigências técnicas e a deman-
da por f i lmes especiais. Nessa ala, os de-

senvo lv imentos têm de confer i r maior
maquinabilidade, isto é, condições de me-
lhor des l izamento e selagem do f i lme.
"Cada convertedor tem o seu segredo para,
por exemplo, em embalagens de biscoitos
garantir uma característica-chave que é o
baixo teor de vapor d 'água", comenta
Matsuda. Outro trunfo assegurado pela
tecnologia é a obtenção de filmes que unem
diversas propriedades em uma única estru-
tura, através da coextrusão. Dona de uma
linha coex plana de filme de polipropileno,
a Mazda tem condições de prover películas
com baixo coeficiente de fricção e, ao mes-
mo tempo, selagem em baixa temperatura
recrutadas largamente em embalagens flow
pack para confeitos. "Nossos filmes planos
para laminação são todos coextrusados, uma
vantagem adicional que oferecemos aos cli-
entes", completa Matsuda.

Matsuda tecnologia shaftless viabiliza maior penetração em
confeitos.
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