
Williams Lea dá dinheiro para cliente  
Beth Koike  
 
O bordão "satisfação garantida ou seu dinheiro de volta" evoluiu. Hoje já tem empresa 
oferecendo dinheiro antecipado como garantia do serviço. Esse é o caso da britânica Williams 
Lea, empresa de gerenciamento de trabalhos gráficos, que acaba de desembarcar no Brasil 
com uma política agressiva de gestão  
 
Pertencente ao grupo alemão Deutsche Post World Net, a Williams Lea chega ao país com a 
promessa de reduzir entre 10% a 25% as despesas com impressão gráfica de seus clientes. 
Como garantia de que conseguirá tal resultado, a Williams Lea dá em dinheiro para o cliente o 
equivalente a 10% do valor total da despesa anual com gráfica. Trocando em miúdos: se a 
despesa com impressão for R$ 100 mil, a Williams Lea paga R$ 10 mil antecipadamente para o 
cliente.   
 
A contrapartida é um contrato de longo prazo, sete anos, com a empresa britânica. Nesse 
período, a Williams Lea também se compromete a repassar um percentual dos ganhos com a 
economia. "É uma proposta totalmente nova no país. Negociamos diretamente com as 
gráficas. Como temos grandes volume conseguimos reduzir o preço da impressão", explica 
Jorge Schurmann, executivo brasileiro contratado para representar a Williams Lea na América 
Latina.   
 
No Brasil, a maioria das gráficas trabalha com tecnologia 'off set' tipo de equipamento em que 
a margem de ganho é proporcional ao volume impresso. Com isso, os contratos envolvendo 
grandes quantias tornam-se interessantes. Além disso, outro fator atrativo é que a indústria 
gráfica brasileira é bastante pulverizada o que facilita a negociação. "Temos 19 mil gráficas no 
país e 90% delas são empresas pequenas, com até dez funcionários. Quando uma gráfica não 
aceita o trabalho, a concorrente acaba fazendo", diz Fábio Arruda Mortara, presidente da 
Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf-SP). Ao contrário da indústria gráfica, o 
nicho de gerenciamento de custos gráficos ainda é pouco explorado no país.   
 
Hoje o que existe de mais parecido em território nacional são representantes gráficos que 
reúnem pequenos trabalhos de diferentes empresas para reduzir custos de impressão. "Não 
vamos concorrer com a Williams Lea porque trabalhamos com os pequenos. Eles querem as 
grandes companhias. Lá fora esse tipo de operação já é forte", diz Doron Sadka, dono da 
representante gráfica Doron Central de Compras Gráficas.   
 
A avaliação do pequeno empresário confirma os planos de Schurmann. Este tem a meta de 
fechar contratos de US$ 30 milhões a US$ 60 milhões por ano. O objetivo no Brasil é ter um 
faturamento anual de R$ 100 milhões a partir de 2011, proveniente de negócios fechados, 
principalmente, com multinacionais.   
 
A estratégia é aproveitar a carteira de mais de 300 clientes que a empresa já possui em 17 
países , e negociar com aquelas que tem subsidiárias no Brasil. Entre os clientes estão 
companhias como Microsoft, Pfizer, Shell, BMW, HSBC, Credit Suisse, Morgan Stanley, entre 
outros.   
 
No Brasil, a primeiro operação nesse sentido foi fechada com a Reader's Digest, responsável 
pela revista "Seleções". A previsão é que as despesas gráficas da operação brasileira tenham 
redução de 20%. No mundo, a expectativa da Reader's Digest é economizar US$ 450 milhões 
em sete anos.   
 
A Williams Lea costuma absorver a mão-de-obra dos clientes. "Como vamos fazer o 
gerenciamento dos serviços gráficos, contratamos os funcionários dos nossos clientes. Essa 
mão-de-obra é interessante porque eles já conhecem a cultura da empresa", diz Schurmann, 
sobrinho dos velejadores Vilfredo e Heloísa Schurmann e que antes de trabalhar na empresa 
britânica, passou pela KPMG e Citibank.   
 



Com R$ 3 milhões no bolso para investir nos dois primeiros anos no país, a maior dificuldade 
de Schurmann tem sido apresentar a ainda desconhecida William Lea aos brasileiros e mostrar 
como funciona a empresa, que nos demais países também atua na área de comunicação. "Eu 
mesmo confesso que não conhecia a Williams Lea. Fui encontrado por meio de um headhunter. 
No começo achei que era um trote dos meus amigos de Nova York", lembra o executivo.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


