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A situação ilustra bem o paradoxal cenário do consumo mundial de papel. Nunca se consumiu 
tanta celulose. Aqueles que até pouco tempo acreditavam que a digitalização de documentos e a 
virtualização dos processos reduziriam o consumo da matéria-prima, podem rasgar suas 
profecias. A indústria de papel e celulose cresce com folga, em todo o mundo.  
 
A Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel aponta que, só na área de papéis, a produção 
de dezembro de 2004 ficou em 713 mil toneladas, volume 4,8% maior do que o produzido no 
mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a produção registrou crescimento de 
3,9%. Quando o assunto é só papel para impressão, o aumento anual salta para 5,6%.  
 
Cresce a quantidade de papel, aumentam os desafios da área de tecnologia. Um estudo mundial 
da PrintWire, realizado com mais de mil gestores de TI, revela que 56% dos executivos afirmam 
que o desperdício é o maior problema do setor (veja quadro à página XX). Portanto, ao invés de 
insistir no ofício de enxugar o gelo, o que muitos CIOs vêm fazendo é apostar na terceirização da 
área de impressão, uma estratégia que, na maioria dos casos, apresenta retorno rápido e 
tangível. 
 
Bons exemplos não faltam. Na empresa de materiais de construção Saint Gobain, os custos de 
impressão caíram 25% com a chegada da terceirização. A mesma média foi alcançada pela 
companhia de distribuição de gás Comgás (veja matéria abaixo).  
 
Se por um lado o crescente interesse pelos serviços sugere um amadurecimento dos gestores de 
TI, por outro sinaliza uma consolidação do mercado fornecedor destas soluções. A fabricante 
Lexmark percebeu isso há cerca de quatro anos, quando decidiu expandir seus serviços via 
canais.  
 
Hoje são cerca de dez parceiros, que suportam a oferta de soluções da companhia em todo o País. 
"Com a parceria dos canais, expandimos nossa rede e ajudamos a eliminar um limitador que 
esses canais tinham que é o de financiamento. A demanda crescia e eles não conseguiam 
acompanhar", conta Leonel da Costa, diretor geral da Lexmark Brasil. 
 
Com parcerias que vão desde um pequeno prestador de serviços até uma IBM, a Lexmark 
imprime 1,2 bilhão de páginas por ano no regime de terceirização. Nos últimos dois anos, Costa 
afirma que o volume de contratos dobrou. Hoje são aproximadamente 180 clientes no Brasil. 
"Prevemos um crescimento anual de 34% até 2007", comenta o executivo.  
 
O resultado desta estratégia faz dos negócios terceirizados da Lexmark 15% de toda a sua 
operação no País. Mais da metade do faturamento relacionado a serviços prestados pela 
companhia já passa pelo filtro do outsourcing. 
 
A fabricante Ricoh, que atua no Brasil por meio da distribuidora Simpress, conta com uma rede de 
cem revendendores, dos quais cerca de 30 já oferecem os serviços especializados de 
terceirização. Segundo Vittorio Danesi, diretor-presidente da Simpress/Ricoh, o objetivo é ampliar 
ainda mais o número das revendas especializadas.  
 
A empresa, que iniciou a oferta dos serviços em 2001, declara ter cerca de 150 contratos em 
operação. Dos cerca de 700 funcionários, aproximadamente 450 já estão trabalhando dentro da 
infra-estrutura de clientes. "Nossa meta é ter, dentro do faturamento da companhia, 50% serviço 
e 50% produto. Hoje, 38% dos negócios estão na divisão de serviço. Esse equilíbrio deve chegar 
até a virada do ano", projeta o executivo. 
 
 



Mercado aquecido 
 
Muitas vezes, a objetividade dos resultados apresentados pelo modelo de impressão terceirizada 
faz desta estratégia um "primeiro passo" para que CIOs deixem de paquerar o outsourcing e 
assumam serviços mais complexos como desenvolvimento e gerenciamento de aplicações. Sabem 
disso os fornecedores de serviços especializados, por isso não demoraram a inserir em seus 
portfólios a manutenção completa da impressão de seus clientes.  
 
A Unisys, por exemplo, trabalha com equipamentos multimarca e conta com softwares próprios e 
de parceiros para monitorar a impressão das empresas. "Atualmente, 20% dos negócios gerados 
na área de terceirização de infra-estrutura estão relacionados à impressão", enumera Ruy Rosado, 
gerente de revendas de outsourcing de infra -estrutura. 
 
A atenção e a especialização que fornecedores de grande porte como a Unisys dispensam a este 
mercado mostra que os gigantes do mercado não estão dispostos a perder terreno para empresas 
menores que, devido a uma estrutura mais enxuta e atuação verticalizada, acabam atraindo a 
atenção do usuário corporativo que busca resolver seus problemas de impressão distribuída. 
 
A Tecnoset entrou nesta competição há quatro anos. De lá para cá já atendeu mais de 400 
empresas, com contratos pontuais de reestruturação de parque de impressão. Com uma equipe 
80 funcionários - a maioria alocada nos clientes -, a empresa administra 41 projetos. "Quando 
assumimos os serviços, entramos com o que fazemos de melhor. Se uma empresa vai ao 
mercado comprar sua infra-estrutura, por exemplo, vai pagar mais caro. Além de conhecimento, 
nós temos economia de escala, condição diferenciada de preços", argumenta Eliseu Schimenes, 
diretor da área de outsourcing de impressão. 
 
 
Caso interessante é o da Low Cost, que começou a funcionar como uma simples copiadora no 
centro de São Paulo em 1987, e há dez anos oferece soluções de terceirização de impressão. 
Euclides Cerutti, diretor comercial da empresa, conta que, com a chegada das multifuncionais, o 
negócio de cópias foi perdendo força. Hoje a atenção da Low Cost está completamente voltada 
para a área de impressão. 
 
A empresa, que administra 25 contratos de grande porte, também trabalha com diferentes 
fornecedores de máquinas. "Nosso foco é impressão e continuará sendo, somos especialistas. 
Essa é uma área muito crítica. Sabemos que 80% dela envolve logística, processo e 
monitoramento. Só 20% é tecnologia. Isso exige um SLA (service level agreement, ou contrato de 
nível de serviço) diferente", afirma Cerutti. 
 
Do mercado nacional, a Low Cost já prepara sua expansão para o exterior. Impulsionada por um 
contrato recém assinado para oferecer seus serviços em sete países da América Latina, a empresa 
abrirá um escritório no México no início do segundo semestre. "Esperamos faturar, em dois anos, 
cerca de 2 milhões de dólares por lá." A filial já abre suas portas com um faturamento de 600 mil 
dólares, fruto do acordo fechado com um cliente ainda não divulgado.  
 
A velha barreira cultural  
 
"Tínhamos que ajoelhar no milho para explicar o que queríamos fazer. Era uma área secundária 
para o CIO", comenta Danesi, da Ricoh, ao lembrar  da disseminação dos serviços de impressão 
iniciada há quatro anos. Mas será que o cenário mudou de lá para cá?  
 
Segundo Helio Nascimento, diretor de operações da divisão de infra-estrutura da Gennari & 
Peartree, a impressão terceirizada se tornou um caminho inevitável. No entanto, ainda há muito 
papel a se imprimir sobre o assunto. "Por isso a G&P decidiu entrar nesse mercado há apenas um 
ano.  



A maior parte das empresas ainda não tem controle de seus parques de impressão. Levantar 
custos de forma centralizada é complicado, ainda mais quantificar o impacto na produtividade com 
ocorrência de problemas", comenta o executivo. 
 
Soma-se à dificuldade de controle a interferência no legado do cliente, mesmo sabendo-se que a 
maior parte das empresas que busca impressão terceirizada possui um parque desatualizado. "Se 
o cliente tem um parque muito novo não faz sentido trocar tudo. Trabalhamos mais no processo 
de gestão, tudo é avaliado", diz Ricardo Karbage, diretor de marketing de serviços da Xerox 
Brasil. 
 
Quem pode terceirizar? 
 
Fornecedores evitam falar em números, mas é óbvio que a decisão de passar a impressão para as 
mãos de terceiros está diretamente atrelada ao volume de papel e toner que uma empresa 
consome. Embora funcionem em regime de locação, estes contratos envolvem utilização de 
softwares de monitoramento, profissionais especializados, máquinas de última geração e 
manutenção.  
 
Leonel da Costa, da Lexmark Brasil, arrisca um palpite. "Se falamos de uma empresa com 200 mil 
páginas/mês, a terceirização total não se viabiliza. Nestes casos é preciso mudar o modelo. 
Algumas vezes é o cliente que faz a aquisição do hardware, depois acaba contratando o serviço", 
diz.  
 
Para Wilson Roberto Correa, diretor de operações da SondaImarés, a questão de baixo volume de 
consumo não elimina a possibilidade de terceirizar. O exe cutivo lembra que, em muitos casos, as 
empresas lidam com uma pequena quantidade de impressão, mas possuem um parque 
heterogêneo e descentralizado. "Acredito que, se a empresa não conhece seus números, vale 
chamar alguém para fazer a avaliação. O fornecedor assume o desafio de reduzir os custos, 
mantendo escalabilidade e qualidade de serviços por meio de SLAs", conta. 
 
Assumir compromissos é, de fato, um ponto crítico. Érika Alfaro, gerente de pesquisa da 
Frost&Sullivan para o México, afirma que não há risc os em terceirizar a área de impressão, a não 
ser a escolha pelo parceiro certo. "O maior risco seria a seleção dos fornecedores errados. As 
principais dificuldades são encontrar um bom fornecedor que preste um bom serviço e resolva os 
problemas dentro do prazo necessário", alerta. Portanto, antes de terceirizar, não hesite em 
colocar tudo no papel.  
 
Aqui deu certo 
 
O desafio do Grupo Saint Gobain, que atua no ramo de materiais de construção, não era nada 
modesto: renovar seu parque de impressão, reduzir custos, quantidade de equipamentos e 
facilitar a logística de suprimentos. Mais ainda, retirar de usuários o status de posse que os 
antigos equipamentos individuais ofereciam.  
 
Por meio de produtos Lexmark, com a parceria da Tecnoset, a empresa iniciou um piloto na área 
de informática central, em São Paulo, que durou cerca de um ano. Nesse período, foi desenvolvida 
uma solução para apurar a contabilização por centros de custo das páginas impressas pelo 
sistema SAP. "Alcançamos uma redução de aproximadamente 25% nos custos, o que foi 
fundamental para uma aceitação da implantação por gerentes e diretores", comenta Maurício 
Ricardo Maida, coordenador do projeto. Atualmente a Saint Gobain pretende estender a 
implantação às demais empresas do grupo.  
 
 
 



O mesmo resultado de 25% nos custos foi alcançado pela companhia de distribuição de gás 
Comgás. Após contrato firmado com a Simpress/Ricoh, a empresa passou a contar com 
equipamentos multifuncionais, dois centros de impressão e softwares de bilhetagem e 
monitoramento e serviço de reposição de suprimentos. Hoje, seis profissionais da fornecedora 
(um coordenador, um analista técnico e quatro operadores) atuam dentro da Gomgás. 
 
Segundo Newton Braune, CIO da Comgás, a Ricoh assumiu alguns equipamentos, entre eles, 
impressoras, plotters e fax que foram mantidos na operação. "O aproveitamento dos mesmos 
garantiu uma importante economia para a companhia", diz.  
 
A gerência e o controle de impressão são feitos por um software específico, que auxilia no 
monitoramento da rede, e um sistema de bilhetagem para controle de gastos por departamento 
ou usuário. Por meio da internet, a Comgás pode acompanhar, em tempo real, os níveis de toner, 
quantidade dos papéis, armazenamento de documentos, histórico das impressões, exportação de 
relatórios, cópia e fax por usuário, além da possibilidade de fazer alterações no sistema 
remotamente e apagar trabalhos da fila de impressão. 
 
Principais problemas da área de impressão 
 
Uma pesquisa mundial realizada com aproximadamente mil gerentes TI aponta os principais 
desafios para gerenciar as operações do setor 
56% - afirma que o desperdício é o maior problema da área  
41% - reclama das dificuldades para quantificar impressões 
62% - concordaria em trocar suas impressoras por um único fornecedor se isso resolvesse os 
problemas 
 
Fonte: Computerworld online - acesso em 3/6/2005 


