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Na Drupa 2008 vimos o lançamento
de uma nova geração de máquinas
inkjet, muitas de grande porte, ro-

tativas para tiragens bem mais robustas,
ainda que a maioria só esteja disponível
em, no mínimo, um ano. Dados esses lan-
çamentos e pela possibilidade de que o
valor de página impressa venha a se re-
duzir com a utilização desses equipamen-
tos, muitos gráficos digitais começaram a
se perguntar se novos investimentos em
máquinas toner ainda seriam adequados.
E, em outra dúvida pertinente, em que
mercado seria a melhor utilização dessas
máquinas. Claro que falamos de equipa-
mentos de alta produção.

A resposta mais do que nunca é não,
ou seja, ainda é cedo para a postergação
de qualquer investimento em função des-
ses equipamentos, ainda mais porque, em
sua maioria, a disponibilidade irá demo-
rar. Outro fator importante é o preço, a
maior parte na casa dos 2 milhões de dó-
lares, o que, digamos, não é para qualquer
um. A preocupação sobre a melhor utili-
zação vem, claro, relacionada ao volume.
Que mercados podem ou poderão propi-
ciar volumes adequados para a capacidade
de produção dessas máquinas que podem

chegar a produções de 5 a 20 milhões de
páginas por mês. Acrescente-se nisso tam-
bém a questão da qualidade de impressão.

Esses equipamentos apresentam uma
qualidade que internacionalmente é cha-
mada de business, ou seja, não é equiva-
lente a offset como já vemos em impres-
soras de folhas, mas sim a adequada para
apresentações de notas, cartas e faturas,
os já aclamados transpromos quatro co-
res. São, portanto, mercados ou segmen-
tos específicos, a maioria deles ainda em
estado latente no Brasil, esperando serem
desenvolvidos.

A abordagem que alguns dos fabri-
cantes vêm adotando quanto a isso me
parece adequada e interessante quan-
do se referem ao que chamam de "solu-
ções escaláveis". Trata-se de um conjunto
de equipamentos que permite que o pro-
vedor de serviços gráficos vá crescendo
na escala da capacidade e aplicação dos
equipamentos no momento que seus vo-
lumes e a demanda de seus clientes tam-
bém se altera para cima.

A discussão, portanto, sobre a utiliza-
ção dos novos equipamentos e seus im-
pactos no mercado aponta para um ca-
minho até certo ponto natural para o
provedor de serviços, ou seja, se imprimir
mais aumente sua capacidade. A diferen-
ça é que isso ainda não é tão natural na
área digital considerando que boa parte
do mercado está em desenvolvimento ou
estado latente como disse acima. Explico.
O mercado brasileiro de livros fabricados
sob demanda, por exemplo, ainda é inci-
piente, porém de um altíssimo potencial.
Quem souber explorá-lo adequadamente

já deverá pensar em soluções escaláveis,
ou seja, iniciar com produções pequenas,
mas já candidatar-se a equipamentos de
maior capacidade e de menor custo por
página quando sua base de clientes e seu
modelo de negócio estiverem estabeleci-
dos e funcionando.

O mesmo vale para os chamados trans-
promos. Empresas que são muito sólidas
em impressão transacional de uma cor já
começam a fazer pesados investimentos
em equipamentos e softwares que permiti-
rão a produção de transpromos em cores,
visando a conquista de uma fatia conside-
rável dessa migração, o que levará a ou-
tros equipamentos ainda mais produtivos.
Isso vale para outros mercados ainda não
explorados, como a impressão descentrali-
zada de jornais, por exemplo.

Essa é a questão. A solução escalável
na área de impressão digital é adequada e
ainda mais efetiva para os provedores de
solução gráfica que enfrentam o desafio
de desenvolver os mercados potenciais e,
para isso, desenvolver modelos de nego-
cio atrativos para seus clientes que ain-
da não sabem dessas soluções, mas que
procuram respostas para baixar custos de
processo e obter melhor, retorno de seus
próprios clientes.
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