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1 A EMPRESA 

 

Nosso projeto foi realizado na empresa Alpha (nome fictício) que é atualmente uma 

das maiores fabricantes de embalagens flexíveis da América Latina, trabalhando com 

impressão rotográfica, atua nos mercados alimentício, bebidas, farmacêutico, home e 

personal care. 

 

 

2 O PROBLEMA 

 

A empresa, hoje, faz utilização de racles convencionais do Fornecedor A no 

processo de impressão rotografica. Dentre outros fabricantes de lâminas podemos citar: 

SteelServ, SteelKnife, SamiFlex, SoléFlex, Sandsteel e Bandservice. 

Baseando-se nos dados de Janeiro deste ano verificamos que o consumo das 

racles neste período foram de 200 peças, para tiragem de 44 serviços, totalizando 

aproximadamente 3.772.933 metros. 

O comprimento de cada racle é de 1160mm, a altura de 60mm e a espessura de 

0,15mm, sendo que o custo do metro das lâminas é R$ 9,80, portando no mês de Janeiro 

de 2012 foi gasto R$ 2.273,60 com racles em uma única máquina impressora que 

produziu 44 serviços, sendo que o parque gráfico é composto por seis impressoras, 

calcula-se que o gasto mensal total da gráfica com lâminas é      R$ 13.641,60 e o anual 

R$ 163.699,20. 

Depois da utilização as lâminas retiradas da máquina são vendidas para uma 

empresa de reciclagem que paga R$ 2,00 por kg de aço. Cada peça pesa 0,081 kg, são 

utilizadas 14.400 peças por ano, totalizando 1.166,40 kg de lâminas por ano, equivalente 

a R$ 2.332,80. Deduzindo o valor pago pela empresa de reciclagem temos um gasto final 

no ano com lâminas de R$ 161.366,40. 

 

Tabela 1. Consumo de lâminas 

Custo Lâmina metro R$ 9,80 

Consumo mensal 200 peças 1160 x 200 = 232000mm 

Gasto mensal (1 máquina) 232 x 9,80 = R$ 2.273,60 

Gasto mensal (6 máquinas) 2.273,60 x 6 = R$ 13.641,60 

Gasto anual (6 máquinas) 13.641,60 x 12 = R$ 163.699,20 

 

 



 

Tabela 2. Consumo final de lâminas 

Gasto Anual com Lâminas R$ 163.699,20 

Reciclagem das Lâminas R$ 2.332,80 

Gasto Final Anual com Lâminas R$ 161.366,40 

 

Faremos uma análise para reduzir o custo com racles de três formas: com a 

utilização de todo potencial das racles, com a afiação das racles e através do potencial 

das racles por fabricante. 

 

- Análise do problema através da utilização de todo potencial das racles 

Na empresa são realizados aproximadamente 44 serviços em cada máquina por 

mês, com tiragens em média de 86.000 metros. As lâminas utilizadas em um trabalho são 

sempre descartadas ao final do processo, pois são consideradas ruins para serem 

novamente colocadas em máquina para outro serviço. 

Entende-se que a racle é considerada inapropriada para o uso na produção total de 

outro serviço, seria necessário que em um ponto do processo fosse feita uma nova troca, 

que causaria um novo acerto das lâminas e mais tempo gasto. 

As lâminas são desenvolvidas para durarem em média 100.000 metros, dependo 

do produto impresso, onde são consideradas as áreas de chapado e retícula. 

Percebemos que o método utilizado pela empresa está correto, devido as altas 

tiragens que utilizam praticamente todo potencial das lâminas. 

 

- Análise do problema através da afiação das racles 

 Após a utilização das lâminas elas podem ser afiadas até 3 vezes, sem prejudicar a 

qualidade dos impressos. O custo da afiação é de R$ 6,30 por metro de lâmina, R$ 3,50 a 

menos que uma lâmina nova. 

 Considerando a quantidade de lâminas utilizadas pela empresa, a afiação de 

lâminas reduziria os custos da empresa de forma considerável. 

 

- Análise do problema através dos fabricantes 

Atualmente a empresa tem um contrato com o fornecedor A para a compra das 

lâminas, onde o valor real de venda seria de R$ 16,80, mas devido ao alto consumo da 

empresa é dado um desconto de aproximadamente 41%, sendo assim o valor final R$ 

9,80 por metro, o consumo estipulado no contrato é de no mínimo de 4.000 metros de 

lâminas por ano. 



 

 Dos três fornecedores pesquisados todos informaram a mesma durabilidade para 

as lâminas, de 100.000 metros, considerando um trabalho com chapados e retículas. 

Outros dois fornecedores de lâminas foram consultados e os valores fornecidos 

foram R$ 17,30 e R$ 17,00 por metro. Vamos considerar que o desconto fornecido seria o 

mesmo que o do fornecedor A. Chegamos a conclusão que o fornecedor atual já 

apresenta as melhores condições financeiras. 

 

Tabela 3. Custos de lâminas por fornecedores 

FORNECEDOR Custo Real por Metro Custo com Desconto (41%) 

Fornecedor A R$ 16,80 R$ 9,80 

Fornecedor B R$ 17,30 R$ 10,20 

Fornecedor C R$ 17,00 R$ 10,03 

 

 Chegamos à conclusão que a melhor opção é a afiação das lâminas, visto que as 

outras duas opções não representariam grandes melhorias financeiras. 

 

 

3 SOLUÇÃO 

 

 A melhor solução encontrada é a afiação das lâminas utilizadas. Por mês são 

consumidas 200 peças de 1,16m cada, totalizando 232 metros de lâminas em cada 

máquina, com a afiação reduziríamos para aproximadamente 58 metros de lâminas ou 50 

peças que seriam afiadas três vezes e após isto seriam enviadas para reciclagem. Cada 

peça antes da afiação pesava 0,081 kg, mas após três afiações o peso passa para 0,070 

kg de aço, em 3.600 peças (novo gasto anual de lâminas) teremos 252 kg de aço para 

reciclagem por ano, ou seja, R$ 504,00. 

 

 

Redução das lâminas na afiação 

 

 O custo da afiação das facas é R$ 6,30 por metro de lâmina, é possível afiá-la até 

três vezes sem causar danos a qualidade dos impressos. 



 

 

Tabela 4. Gasto atual com as lâminas 

 Gasto Mensal 
Atual de uma 

Máquina 

Gasto Mensal 
Atual das 6 
Máquinas 

Gasto Anual 
Atual das 6 
Máquinas 

Valor Total R$ 2.241,20 R$ 13.447,20 R$ 161.366,40 

 

Tabela 5. Gasto com lâminas novas que serão afiadas 

 Gasto Mensal de 
uma Máquina com 

Lâminas Novas 

Gasto Mensal das 
6 Máquinas com 
Lâminas Novas 

Gasto Anual das 
6 Máquinas com 
Lâminas Novas 

Quant. em Metros 58 metros 348 metros 4.176 metros 

Valor por Metro R$ 9,80 R$ 9,80 R$ 9,80 

Valor Total R$ 568,40 R$ 3.410,00 R$ 40.924,80 

 

Tabela 6. Gasto com a afiação das lâminas 

 Gasto Mensal de 
uma Máquina 
com Afiação 

Gasto Mensal 
das 6 Máquinas 

com Afiação 

Gasto Anual das 6 
Máquinas com 

Afiação 

Quant. em Metros 58 x 3 = 174m 348 x 3 = 1.044m 4.176 x 3 = 12.528m 

Valor por Metro R$ 6,30 R$ 6,30 R$ 6,30 

Valor Total R$ 1.096,20 R$ 6.577,20 R$ 78.926,40 

 

Tabela 7. Gasto total com as lâminas 

 Gasto Mensal Total Gasto Mensal Total Gasto Anual Total 

Lâminas Novas R$ 568,40 R$ 3.410,00 R$ 40.924,80 

Afiação R$ 1.096,20 R$ 6.577,20 R$ 78.926,40 

Reciclagem - (R$ 7,00) - (R$ 42,00) - (R$ 504,00) 

Valor Total R$ 1.657,60 R$ 9.945,20 R$ 119.347,20 

 

Tabela 8. Comparação entre custos 

 Gasto Mensal Total Gasto Mensal Total Gasto Anual Total 

Lâminas Novas R$ 2.241,20 R$ 13.447,20 R$ 161.366,40 

Lâminas Novas 
+ Afiação 

R$ 1.657,60 R$ 9.945,20 R$ 119.347,20 

Diferença R$ 583,60 R$ 3.501,60 R$ 42,019,20 



 

 

 Portanto, considerando a utilização de lâminas novas com três afiações e a venda 

do aço para reciclagem, teremos uma economia anual de R$ 42.019,20. 

 Ainda vemos muito preconceito por parte dos operadores com relação a racles 

afiadas, eles dizem que não é possível chegar a qualidade igual a de racles novas, no 

entanto ao testar uma racle afiada sem avisar o operador percebemos que a qualidade é 

igual a de racles novas. 

 A empresa não afiava as racles principalmente com a preocupação dos 

colaboradores estragarem os serviços com a desculpa de a racle ser afiada, mas após os 

testes sem avisos verificou-se que é possível manter a qualidade mesmo não utilizando 

lâminas novas. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Ao analisarmos esta grande empresa do segmento de embalagens flexíveis 

verificamos a possibilidade de redução e economia no consumo das lâminas utilizadas na 

impressão, no entanto, alguns obstáculos tiveram que ser ultrapassados. 

O principal obstáculo e que ainda pode gerar problemas a empresa é o pré 

julgamento dos colaboradores, principalmente por parte dos impressores, que ainda hoje 

tem preconceito com a afiação de lâminas. É importante realizar uma reunião com os 

colaboradores notificando da mudança nos padrões de utilização das racles, explicando 

como a afiação não prejudicará o trabalho dos mesmos e nem a qualidade dos impressos. 

Analisamos outras variáveis do processo e percebemos que o desgaste da racle 

também pode estar ligado ao banho de cromo dado no cilindro para proteger a gravação, 

feito no processo de cobre base, com a função de aumentar a durabilidade do cilindro 

gravado, ao mesmo tempo que este banho protege a gravação, ele também diminui a 

durabilidade das racles, trata-se de outro ponto que também merece uma atenção 

especial. 

Verificamos que no Brasil ainda é muito difícil obter informações técnicas sobre o 

processo de impressão rotográfica, mas com dedicação, empenho e pesquisas de campo 

fica provado que é possível aprimora-lo em muitos sentidos. Sabemos também, que ainda 

há muitos campos a serem pesquisados e aperfeiçoados no processo de impressão 

rotográfico. 

 


