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A empresa inicia suas atividades, 
em São Paulo, originalmente como 
Multisort, empresa de importação de 
produtos para engenharia e desenho, 
representando as mais tradicionais 
marcas para o segmento. Os negócios 
da empresa expandem-se e seus 
principais clientes começam a 
demandar serviços de microfi lmagem 
para a redução de plantas e projetos. 
Esta demanda crescente, aliada 
à ousadia, marca a passagem 
da Multisort para Microservice, 
unifi cando todas as atividades da 
empresa sob um só nome.

A Microservice dá seu grande salto fazendo 
valer, uma vez mais, o empreendedorismo e 
ousadia dos primeiros anos. Firma importantes 
parcerias com empresas mundialmente 
conhecidas na área de produtos micrográfi cos 
e gráfi cos, como Canon e Fujifi lm e em 1986, 
coloca o Brasil na era do som digital: anuncia 
a produção de discos a laser no país, com a 
primeira fábrica de CDs do Hemisfério Sul.

Nos anos 70, consolida-se como 
fornecedora de soluções para 
gerenciamento de documentos, 
oferecendo uma extensa linha 
de produtos para arquivo, 
armazenamento e recuperação de 
imagens aos mais diferentes setores 
da indústria nacional, tornando-
se assim o maior laboratório de 
microfi lmagem da época.

Os anos 90 inauguram a era multimídia e 
a Microservice lança o primeiro CD-ROM 
nacional. Acompanhando a evolução do 
processo de injeção de discos ópticos a 
empresa consolida-se através de importantes 
conquistas: inauguração de sua sede 
industrial em Manaus, certifi cação ISO 9000 
e o domínio pleno de todas as etapas do 
processo de fabricação de discos opticos de 
alta tecnologia.

UNIDADE INDUSTRIAL DE MANAUS

QUEM TEM HISTÓRIA TEM FUTURO
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ANOTAÇÕES

 

 

A Microservice é uma empresa brasileira presente no dia-a-dia de quem necessita de soluções completas em produtos e serviços. Em 45 anos de 
atividades inovamos, criamos e desenvolvemos tecnologia própria, adquirimos especialização e hoje possuímos destaque em diversos mercados e 
segmentos de serviço e produto, tais como: mídias opticas, plásticos, produtos para impressão gráfica, logística e distribuição, imagem, produtos para 
escritórios e indústrias, produtos de tecnologia (através da marca Youts) e motocicletas (através da marca IROS). 

Através do desenvolvimento contínuo de novas soluções para os mais diversos negócios, nossas atividades acompanham a evolução do tempo 
perseguindo inovação tecnológica e criatividade. Mais qualidade em menos tempo, precisão e agilidade, exatamente como reclama a era das revoluções 
digital e tecnológica - a era da informação. Dinamismo e comprometimento com os nossos clientes e parceiros marcam a nossa linha de conduta e 
nossa filosofia perante o mercado.
 
Pioneira no desenvolvimento de tecnologias, nos mais diversos campos de aplicação, hoje a Microservice destaca-se como um dos principais fabricantes 
de discos ópticos no mundo, além de atender a um mercado em ascensão, concebendo novos produtos e novas marcas a exemplo do pioneirismo na 
fabricação da mídia Blu-ray na América Latina, colocando o Brasil definitivamente na era da alta definição.
 
Com um amplo escopo de atuação, dividida em nove áreas de negócio, uma marca inovadora no segmento de produtos de consumo, além de uma 
fábrica de motocicletas, a Microservice fornece tecnologia para vários setores como a base de sua estratégia de negócios.

Como o infinito - a nossa marca - vivemos o presente e o futuro como um só tempo. Para uma 
empresa cujo foco é a tecnologia de ponta, a perspectiva de futuro é o próprio 

presente concebido com ousadia, planejamento e trabalho.

Um produto ou serviço Microservice é a soma de talentos, esforço e comprometimento de cada 
colaborador que acredita ser possível fazer as coisas cada vez melhor.

2000

2010

2007

Na virada do milênio, o DVD se consolida 
como mídia de ponta para entretenimento 
doméstico. A Microservice amplia suas 
instalações da unidade de Manaus e passa a 
atender os principais produtores do mercado 
de home vídeo. Com a inauguração do centro 
de distribuição em São Paulo, passa a realizar 
entregas em mais de oito mil pontos em 
todo o Brasil e segue crescendo na busca de 
novos negócios e tendências relevantes para 
o mercado Brasileiro.

Em busca da evolução constante, em 2008 a Microservice dá mais um 
grande passo ao anunciar a entrada no segmento de motocicletas com 
marca própria (IROS Motos) e logo em seguida inaugura uma nova marca 
para o segmento de produtos de consumo (Youts). Para completar mais 
uma década de pioneirismo e inovação, a Microservice inicia a produção 
de discos Blu-ray em Manaus, a primeira da América Latina, colocando o 
país definitivamente na era da alta definição e oferecendo um leque de 
novas possibilidades ao mercado.

Aproveitando todo know how adquirido em mais 
de 2 décadas de atuação na área de plásticos, a 
Microservice amplia sua gama de produtos passando 
a produzir chapas plásticas extrusadas com um dos 
mais altos níveis de precisão, pureza e qualidade, 
oferecendo para o mercado Brasileiro um novo 
padrão na categoria de produtos.



Pioneira na fabricação de
                    discos opticos na América Latina

Chapas Plásticas  multicamadas 
               assépticas  de alto padrão



DIFERENCIAIS IMPORTANTES DAS NOSSAS CHAPAS:

Uma série de diferenciais permite aos nossos clientes uma melhor performance produtiva, estabilidade do processo e garantia da padronização do 
produto final. Abaixo, alguns referenciais do nosso Processo e de nossos produtos extrudados que garantem a qualidade e alta performance produtiva 
e flexibilidade em setups no processo do Cliente:  

1. Matéria prima:

A origem e qualidade das matérias primas utilizadas, bem como a continuidade da utilização das mesmas garantem uma estabilização no processo do 
Cliente, permitindo manter os mesmos ajustes (set points) para todos os lotes recebidos.

O nosso processo de homologação, auditorias em fornecedores, controle de recebimento e análises de Certificados de Qualidade garantem a origem 
e qualidade das matérias primas.

2. Equipamentos:

Possuímos linhas com alta performance produtiva e de qualidade, permitindo uma flexibilidade de setup e atendimento em curto prazo. Nossos 
planos de manutenção preditiva e preventiva para máquinas, equipamentos e periféricos nos permitem a continuidade do nosso processo 24 horas 
por dias, durante 7 dias semanais.

3.  Perfeição e uniformidade das chapas:

Devido ao nosso controle de processo, rolos e sistemas de resfriamento, nossas chapas não apresentam ondulações, flechas e deformidades, o que 
permite aos clientes uma estabilização no processo de termoformagem, eliminando a possibilidade de escapes de pinças e outros problemas que 
provocam a parada do processo.

4. Espessura:

Nosso sistema de medição e controle de espessura garante ao cliente uma uniformidade de espessura. Um sistema composto por um scanner e um 
canhão de medição permite o comando para o ajuste automático dos pontos individuais da matriz plana (DIE), garantindo uma precisão em milésimo 
de milímetros nas espessuras em e toda a extensão da chapa, garantindo a estabilidade na termoformagem no processo do cliente.

5. Corte Longitudinal:

Corte perfeito,
Isenção de rebarbas (Angel Hair) e particulados,
Alta capabilidade do processo através de unidades de corte projetadas de forma a permitir o rápido ajuste e setup,
Alta precisão e estabilidade da largura cortada (centésimo de milímetro).

6. Embalagem e identificação:

Nosso sistema de paletização e embalagem é realizado dentro da área limpa com a garantia da não presença de particulados. 

A embalagem completa é composta por palete de alta resistência dinâmica, permitindo a acomodação de bobinas até o limite de 1.200kg, sacos 
plásticos individuais para as bobinas,  plásticos bolhas entre bobinas, saco plástico coletivo no conjunto paletizado, filme strech total e por último o 
encamisamento com outro saco plástico coletivo que é retirado na entrega ao cliente. 

Identificações são realizadas através de etiquetas com dados do produto, produção e rastreabilidade, que são aplicadas internamente nos tubetes, 
externamente e individualmente nas bobinas e no palete devidamente embalado.

7. Controle de Qualidade 100%:

O Controle de Qualidade realiza a inspeção final em 100% de nossas chapas produzidas, onde são realizadas medições dimensionais, gramatura, 
contrações longitudinais e transversais, flecha, ondulação, coloração e visual.

8. Controle do Processo:

A produção controla e monitora em diversas etapas do processo as temperaturas, velocidades, pressões, visual e dimensional para a garantia das 
especificações dos nossos produtos.

9. Desenvolvimento de novos produtos:

O Desenvolvimento de novos produtos é realizado em parceria com os nossos clientes que exigem flexibilidade e rapidez, a equipe Microservice está 
preparada para o desenvolvimento de novos produtos, adequações e ajustes necessários em processos, permitindo soluções rápidas e inovadoras. No 
processo de desenvolvimento de novas chapas e filmes plasticos, levam-se em conta as seguintes características e condições:
 

Utilização da chapa
Natural ou Colorida
Compacta ou Foam
Volume previsto para  o novo produto
Dimensional

Produção e envio de amostras
Definição do custo 
Processo de testes e aprovação de amostras no Cliente
Produção de lote piloto
Produção normal

COMPLETA INFRAESTRUTURA

A Microservice possui duas unidades industriais: Manaus (AM) e Barueri (SP), em uma área instalada total de 80.000 m! onde trabalham 1.200 
colaboradores amplamente treinados e capacitados para exceder as demandas de produção mais exigentes. Um centro próprio de distribuição 
totalmente automatizado e integrado garante todas as entregas em mais de oito mil pontos em todo o Brasil com tecnologia própria em logística. 
Os processos produtivos seguem padrões internacionais de qualidade. A Microservice detém a certificação ISO 9001 desde 1997 em sua linha de 
produção. A excelência de seus processos é garantida também no uso de equipamentos industriais de última geração na fabricação de plásticos 
injetados e extrudados, além do investimento constante em treinamento da equipe.

Por meio de inúmeros projetos, em parceria com ONGs, fundações e associações regionais, apoiamos e promovemos programas de capacitação técnica 
para o desenvolvimento comportamental e profissional, campanhas de saúde e nutrição, além de palestras e eventos que estimulam funcionários e a 
comunidade a engajarem-se em ações dirigidas ao voluntariado e à solidariedade. Cultura, educação e meio-ambiente também se beneficiam desses 
projetos pela manutenção de programas de promoção cultural e ambiental. 

Com a co-participação de órgãos de abrangência nacional e regional, como SUFRAMA, APAE e FIEAM, entre outros, trabalhamos alinhados aos princípios 
de responsabilidade social, pela sustentabilidade, melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento coletivo.

A unidade de Manaus é referência no Pólo Industrial, determina tendências e define padrões sendo muitas vezes indicada como um exemplo de 
sucesso e comprometimento com o modelo do PIM e com a sociedade Brasileira.

Explorar novas oportunidades e abrir espaços para a multiplicidade de serviços 
com produtos inovadores.
 
Todos os processos produtivos seguem padrões internacionais de qualidade 
regidos por normas e especificações determinadas por organismos, como 
INMETRO, ABNT e ISO 9000. A Microservice detém a certificação ISO 9001 desde 
1995 em sua linha de produção. A última geração em equipamentos industriais 
para a fabricação de mídias ópticas e plásticos, tecnologia própria em logística 
e distribuição integradas e ainda o investimento constante em treinamento 
garantem a excelência de seus processos e um produto final superior. É a tecnologia 
gerando tecnologia.

A Microservice foi uma das primeiras empresas Brasileiras a implantar sistemas 
de injeção plástica de alta precisão (Utilizadas na produção de CDs, DVDs e 
recentemente Blu-rays) e estendeu toda esta tecnologia para a área de plásticos 
industriais criando uma das mais modernas estruturas de produção de chapas 
plásticas multicamadas assépticas presentes no país.

A última geração em equipamentos 
industriais, investimento constante em 

treinamento e excelência nos processos para 
um produto final de qualidade superior.

UNIDADE BARUERI

Certificado

NBR  ISO  9001

UNIDADE DADE D BABAB RUERI
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Chapas plásticas extrudadas podem ser utilizadas como bem primário de transformação em uma grande variedade de processos através da 

Um dos mais modernos
                parques de extrusão plástica do Brasil

EXTRUSÃO PLÁSTICA

Em 2009 a atuação se ampliou e todos os conhecimentos acumulados abriram a oportunidade da empresa estender sua linha de produtos e serviços, 
em extrusão plástica. para mais mercados, fornecendo um portfólio mais amplo de produtos como bobinas plásticas para blisters, chapas plásticas de 
baixa densidade entre outros, com a mesma qualidade e padrão de produção adotada para o mercado alimentício. 

O que é extrusão plástica ?

Extrusão plástica é um processo que converte polímeros termoplásticos em filmes ou chapas plásticas. O processo ocorre em uma linha Extrusora.

Uma linha de extrusão é formada por:

Alimentadores/dosadores 
de matérias primas

Rolos de resfriamento

Extrusoras e Co-extrusoras Medidores de Espessura 
(Scanner)

Feed Block Acumuladores

DIE (Matriz Plana)
Unidade de Corte Longitudinal (para bobinas) 

Unidade de Transversal (para chapas)

Rolos de Calandra Bobinadores

A F

B G

C H

D I

E J

4

5

6
78

9
E

EFFF

G
H

J
I

D

Em busca de atender uma demanda de mercado, em 2004 a Microservice deu início ao projeto de ampliação de sua atuação no setor plástico com a 
inclusão do processo de extrusão plástica em seu portfólio de produtos.Contando com equipamentos de última geração, alta capacidade técnica e de 
produção, em 2006 se iniciou a produção de chapas plásticas para atender ao mercado alimentício.Visando cumprir os exigentes requisitos técnicos 
dos produtos investimos no principal diferencial deste segmento: assepsia completa.Com uma infra-estrutura adequada que permite um ambiente 
climatizado com pressão positiva e todos os acessórios e recursos necessários, alcançamos um alto nível de excelência que excede as expectativas dos 
clientes deste setor.Garantia total de higiene e isenção de particulados nos produtos para termoformagem são nossos principais diferenciais.



Compromisso de entregar ao cliente soluções completas com a última palavra em tecnologia.

Desde a década de 80, a Microservice consolida-se na tecnologia voltada a processos de fabricação de componentes em plástico. Pioneira na fabricação 
de CDs, que tem como base do processo de fabricação a injeção plástica de precisão, depois se estendendo a fabricação de componentes para 
a indústria de áudio e vídeo como embalagens em Polipropileno e Poliestireno, através de processos de alta tecnologia de moldagem plástica. A 
Microservice ampliou sua atuação aplicando seu know-how no desenvolvimento de projetos sob medida para atender às necessidades dos mais 
diversos mercados. 

Nossos processos foram desenvolvidos tomando como base os mais altos padrões internacionais de produção, tecnologia e sustentabilidade. A 
Microservice é a única empresa no Brasil licenciada e autorizada a produzir estojos plásticos com a marca Amaray, marca padrão para a indústria de 
mídia mundialmente reconhecida. 

A unidade de Manaus, que ocupa uma área própria de 80.000 m!, e fi ca no coração de um dos maiores pólos industriais da América Latina, vem 
crescendo, através de investimentos em tecnologia, com o objetivo de implementar inovações em processos capazes de gerar produtos de qualidade 
superior, para atender as expectativas de empresas que estejam engajadas em ampliar a qualidade de seus processos produtivos.

PLÁSTICOS MICROSERVICE

A Microservice é uma empresa que tem na multiplicidade de negócios o seu diferencial competitivo. Nossos produtos e serviços estão alocados 
em nove segmentos diferentes, divididos em suas respectivas áreas de negócio. Em todas elas está presente a qualidade Microservice: produtos e 
fabricação diferenciados, marcas tradicionais e tecnologia avançada.

Seguindo este princípio, a unidade que valida o know-how da Microservice na fabricação de estojos plásticos para Discos Opticos, entrega soluções 
funcionais em injeção e extrusão plástica, dirigidas a mercados altamente exigentes e diversifi cados.

Bobinas extrusadas 
        multicamadas assepticas

Chapas extrusadas
          para termoformação

Chapas extrusadas
                    para blister

Como é o processo?

1. As matérias primas principais (polímeros granulados) são devidamente misturadas e alimentadas nas Extrusoras através de equipamentos 
específicos de mistura e adição com alta capacidade técnica de volume e exatidão na mistura necessária. 

2. As misturas adicionadas nas extrusoras e co-extrusoras são aquecidas, derretidas e transportadas através de roscas, sendo que o diâmetro das 
camisas que contém estas roscas definem o volume de produção (output). 

3. As roscas levam o material derretido para o Feed Block que tem a função de direcionar as camadas para a configuração desejada na chapa, sendo 
que o número de estrusoras define a quantidade de camadas, e os ajustes de temperaturas e velocidades das roscas definem o percentual destas 
camadas. 

4. Após a configuração de camadas o material plástico derretido entra na matriz plana (DIE) que tem a função de formação da chapa.

5. Os rolos da Calandra são os responsáveis pela perfeita laminação das chapas plásticas. Parâmetros de temperatura e pressões são fundamentais 
nesta etapa. Somentes equipamentos de alta performance possuem rolos de resfriamento na saída da Calandra que permitem o processamento e 
bobinamento das chapas em alta velocidade e sem interferências mecânicas e dimensionais provocadas pelo bobinamento em alta temperatura. 

6. Um scanner de alta tecnologia é o responsável pela medição da espessura. Em nosso processo possuímos este sistema que além da medição realiza 
também o ajuste automático da espessura. Esta tecnologia possui um alto valor de investimento, porém é de extrema importância para garantir 
no processo dos nossos clientes uma excelente estabilidade na termoformagem dos potes através da estabilidade da espessura com precisão de 
milésimo de milímetros. 

7.   Um sistema acumulador permite que a linha funcione em alta velocidade com a garantia da finalização e reinício de bobinas com segurança.

8.   A chapa num processo contínuo é cortada no sentido longitudinal com alta precisão (centéssimo de milímetro) e isenta de rebarbas e particulados. 
Existe também o sistema de corte tranversal para chapas utilizadas na linha branca e publicidade.

9. Os bobinadores garantem perfeição no alinhamento através de bobinas que são direcionadas ainda dentro da estrutura climatizada, para o processo 

de embalagens que garante a integridade de assepsia até que o produto esteja disponível no processo do Cliente.

A que se destina uma chapa plástica?

1

2

3 A

B

C

Chapas plásticas extrudadas podem ser utilizadas como bem primário de transformação em uma grande variedade de processos através da 
termoformagem onde se transforma em diversos tipos de embalagens.  Alguns processos permitem que a chapa extrusada seja termoformada em 

  .sievátracsed sotudorp e omusnoc ed sotudorp ed snegalabme ed oãçudorp an etnemlaicepse ,oãçamrofomret e oãsurtxe ed ossecorp o moc ahnil
Outros processos exigem a extrusão das chapas separadamente, ocasionando o fornecimento de bobinas ou placas que são termoformadas em linha 
com o envase ou com o processo específico.

O processo de termoformagem vem sendo o de melhor perfomance produtiva, permitindo o envase em série com formação da embalagens. As 
futuras melhorias nesse processo deverão ocorrer com o aumento de produtividade, através de otimização da largura da chapa com relação ao melhor 
aproveitamento das cavidades do molde.

Injeção
     Plasticos



Injeção plástica
            de peças de precisão

INJEÇÃO PLÁSTICA

A Microservice conta com um parque de injeção plástica com um dos mais altos níveis tecnológicos e de automação do Brasil. Foi a primeira no Brasil a 
contar com um sistema totalmente automatizado de aclimatação de embalagens pós-injeção e aplicação da película protetora, utilizada no processo 
de produção dos estojos de DVD e Blu-ray.

As instalações, situadas na unidade fabril de Manaus, no Amazonas, foram concebidas para produzir peças plásticas de alta precisão através de um 
processo produtivo e know-how acumulado ao longo de 20 anos de experiência na produção discos opticos injetados e estojos para mídias.

Hoje a Microservice é a única empresa de injeção plástica capacitada a produzir em larga escala, com alto padrão e qualidade, estojos para mídias 
licenciados sobre a marca Amaray, além de vários outros componentes plásticos para indústria de Eletrônicos entre outras necessidades da indústria.

Através de constante investimento em pesquisas e desenvolvimento tecnológico, oferece ao mercado produtos inovadores e de grande qualidade, 
produzidos em máquinas de última geração através de rigorosos processos de controle de qualidade. 

Além da diversidade de produtos produzidos e distribuídos, a empresa está apta a executar projetos especiais, disponibilizando todo seu know-how 
desde  a assessoria junto à confecção do molde, “try outs”, injeção, montagem, acabamento e embalagem fi nal, estando preparada para atender às 
mais variadas necessidades de injeção, utilizando injetoras de alta tecnologia e aprimorando constantemente sua capacidade produtiva por meio de 
investimentos signifi cativos em equipamentos e treinamento.

Matéria Prima:

A qualidade de um injetado plástico, depende essencialmente, 
da qualidade das matérias primas utilizadas em sua produção, 
maquinário envolvido no processo, molde bem produzido e dentro 
das especifi cação recomendadas e tecnologia de processo.
A Microservice mantém parceria com os principais fabricantes 
de matérias primas do mercado, além de contar com um time de 
profi ssionais constantemente treinados e capacitados para trabalhar 
em conjunto com o cliente no desenvolvimento de projetos 
diversifi cados. 

Tecnologia:

A Microservice se orgulha de seu parque de equipamentos para 
injeção plástica, que conta com maquinário de ultima geração 
capazes de atender as demandas dos mercados mais exigentes com 
qualidade internacional.


