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Formado em Engenharia Eletrônica e Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, 
com MBA em Marketing pela Fundação Instituto de Administração da USP, Sérgio Vieira é 
gerente de Marketing para Artes Gráficas da HP no Brasil. Sob seu comando estão desde o 
planejamento de marketing até a oferta de serviços durante todo o ciclo de vida dos 
equipamentos de impressão de grande formato e impressoras offset digitais HP. Sérgio, que 
tem como meta desenvolver novas aplicações e mercados para a impressão de produção 
gráfica, fala nessa entrevista sobre os desafios da impressão digital e suas oportunidades. 
 
Quais são, hoje, os principais desafios da impressão digital? 
 
Sérgio Vieira – A queda no custo da impressão por página é um desafio constante. Para as 
máquinas HP Indigo, esse custo representa atualmente ¼ do valor alcançado há cinco anos. 
Sabemos que a tecnologia digital não vai substituir os sistemas convencionais nos grandes 
volumes, mas a cada dia a régua sobe um pouco mais: se há algum tempo o processo digital 
era rentável até 500 exemplares, por exemplo, hoje já chega aos dois mil. 
 
Além do desenvolvimento da tecnologia em si, temos apresentado outras alternativas aos 
clientes, como o Custo Pago por Click. Trata-se de um modelo de negócio implantado em 2004 
nos Estados Unidos e Europa no qual, ao invés do nosso cliente pagar pelos insumos, ele paga 
por página impressa. 
 
E por que esse modelo ainda não chegou ao nosso país? 
SV – Porque envolve algumas questões cruciais como a cadeia tributária na área de 
suprimentos. Na verdade, não é que isso baixe o custo de impressão em si. Isso acaba 
ocorrendo à medida que os custos operacionais e o custo administrativo da compra de 
materiais caem, já que o modelo permite um maior controle dos custos efetivos. A adesão foi 
total, desde a indústria de etiquetas até gráficas promocionais. Enquanto não utilizamos esse 
modelo, temos usado no Brasil o incentivo por volume com um programa de preços 
diferenciados de acordo com a produção do cliente. 
 
A falta de uma variedade maior de substratos adequados à tecnologia digital não é também 
uma queixa freqüente? 
 
SV – Podemos dividir os substratos em três grupos. O substrato de maior volume atualmente é 
o papel couché. Para esse segmento, estamos desenvolvendo um fornecedor local, cujo 
produto está em processo de homologação em nosso laboratório nos Estados Unidos, que deve 
se encerrar no início de 2006. Alinhado com os papéis HP comercializados na América do Norte 
e Europa, o papel virá nas opções brilho e semi-brilho. 
 
No segundo grupo estão os substratos especiais em papel e estamos ao lado dos 
representantes desse setor para ampliar as opções de uso. Um exemplo disso ocorreu 
recentemente com o lançamento de um novo catálogo de um fornecedor de papéis especiais, 
no qual pudemos mostrar a flexibilidade da tecnologia de impressões HP Indigo. Os bons 
resultados no uso desses materiais são alcançados através da aplicação prévia, numa máquina 
offset, de um coating, o Sapphire. Disponível desde 1997, esse revestimento é bastante 
utilizado lá fora, porém, no Brasil, por envolver uma operação, seu uso é menos comum. 
 
Isso não ocorre no terceiro grupo, que engloba os substratos não celulósicos, ou seja, BOPP, 
PVC, vinil entre outros. Como estamos falando, então, de mercado nos quais as especificações 
técnicas são bastante rígidas, como o de etiquetas e embalagens, nos quais variações de cor 
podem significar lotes inteiros rejeitados, o coating Topaz, aplicado em impressoras flexo ou 
serigráficas, está disseminado. 
 
Além das questões inerentes à própria tecnologia digital, quais os desafios mercadológicos 
enfrentados hoje? 
 



SV – Há quatro segmentos, atualmente, nos quais a impressão digital apresenta melhores 
oportunidades. Baixas tiragens, impressão sob demanda, versões e dados variáveis, colocadas 
aqui em ordem crescente com relação ao valor agregado do produto. Como afirmei durante o 
debate sobre a Print 05 (ver matéria Print 05, o domínio da impressão digital, edição nº 47), 
atualmente 27% das páginas impressas em máquinas Indigo no mundo utilizam dados 
variáveis e esse número deve subir em termos mundiais. Já por aqui esse percental tende a 
cair em favor da produção de materiais de baixa tiragem para então voltar a subir com o 
crescimento do volume da impressão digital como um todo. E isso envolverá a maturação da 
tecnologia junto aos clientes e na própria gráfica, com a assimilação, tanto pela equipe de 
vendas quanto dos operadores de que a impressão digital significa um novo modelo de 
negócio. 
 
Na Europa e nos Estados Unidos a expansão da base dessa pirâmide, onde está a impressão 
de baixas tiragens, já aconteceu, uma vez que as gráficas industriais já migraram para a 
tecnologia digital. Nessas plantas, o offset convive com o digital, que é utilizado para resolver 
problemas do dia-a-dia da produção no escoamento de itens de menor tiragem e não para a 
criação de novos produtos. Não há alteração do modelo do negócio e na maioria das vezes o 
cliente nem fica sabendo que o material foi impresso em digital. No Brasil isso não ocorreu 
pelas próprias características do mercado nacional, que nos últimos anos vem sofrendo com o 
excesso de capacitação ociosa. 
 
Subindo em direção ao topo temos a impressão sob demanda, na qual a urgência pode e deve 
ser cobrada, prática pouco utilizada no Brasil. Um exemplo interessante é de uma empresa 
localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, a Shutterfly, que tem mais de 20 impressoras HP 
Indigo para produzir álbuns fotográficos. O cliente solicita os álbuns diretamente no site da 
empresa, indicando até mesmo o tipo de acabamento. Uma vez que a questão tempo é chave 
para esses modelos de negócio, não só o ambiente de produção muda, mas as áreas de TI, 
logística e distribuição são fundamentais. 
 
Quando o foco é a produção é a produção de versões a interação com o cliente se aprofunda. 
Na indústria automobilística européia não se produz mais manuais genéricos para um mesmo 
modelo. Cada versão tem seu manual específico, levando em conta seus opcionais, na língua 
do país para o qual se destina aquele veículo, sendo que a produção do manual pe disparada 
no momento em que se inicia a fabricação do carro. Isso vale para uma infinidade de 
segmentos, como redes de lojas com produtos distintos para cada unidade. 
 
No segmento de conteúdo variável estão os produtos de maior valor agregado e também as 
alterações mais significativas no negócio gráfico. O grau de confiança do cliente para com a 
gráfica tem de ser muito alto, uma vez que a empresa estará lidando com o banco de dados do 
cliente. E a capacidade de gerenciar essas informações e mesmo de detectar oportunidades a 
partir desses dados exige o envolvimento da empresa como um todo, desde o departamento 
da criação, tecnologia da Informação, produção e distribuição. 
 
Voltando às questões técnicas, o que há de novo em equipamentos e insumos? 
 
SV – Nosso mais recente lançamento, apresentado durante a Print 05, é a impressora 
alimentada à bobina HP Indigo w3250, irmã mais nova da w3200. Voltada para a impressão de 
malas diretas, livros e manuais, traz uma estação de coating em linha e é capaz de atingir 136 
ppm em quatro cores e 272 ppm em duas cores, o que a coloca como uma das impressoras 
digitais mais rápidas do mundo. 
 
Na área de insumos a grande novidade é a HP Indigo Digital Matte Ink, tinta fosca, que dá o 
efeito de um verniz fosco, com reserva ou total. O produto já está disponível e pode ser usado 
em todas as impressoras HP Indigo alimentadas à folha.  
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