
Impressoras de grande porte são alvo da HP 
Ben Worthen  
 
Companhia já investiu mais de US$ 1 bilhão, desde 2008, em pesquisa para criar produtos. 
 

 
Meg Whitman, da HP: desafio para reverter queda na área de impressão, que gera mais de 50% do lucro de US$ 7 

bilhões. 
  
A diretora-presidente da Hewlett-Packard, Meg Whitman, prometeu passar seu primeiro ano no 
cargo reconstruindo o balanço da empresa de tecnologia. 
  
Mas ela tem um problema: o crescimento está secando na atividade que por muito tempo foi 
sua galinha dos ovos de ouro, a divisão de impressoras, responsável por mais de metade do 
lucro anual de US$ 7,1 bilhões da empresa. 
  
À medida que consumidores e funcionários de escritórios cada vez mais usam formatos 
digitais, as vendas da divisão de impressoras estagnaram no ano passado, ficando em US$ 
25,8 bilhões. O lucro operacional caiu 10%, para US$ 4 bilhões. 
  
Para ajudar a acelerar o crescimento e consertar o balanço, Whitman está apostando pesado 
em máquinas de impressão de 20 metros de comprimento, chamadas "Web presses" - 
rotativas digitais que custam de US$ 1 milhão a US$ 2 milhões cada. 
  
As rotativas digitais - voltadas para gráficas que produzem livros, mala direta e catálogos - 
substituem as impressoras offset manuais que muitas gráficas usam há tempos. 
  
Desde o lançamento de um protótipo em 2008, a HP já gastou mais de US$ 1 bilhão em 
pesquisa e desenvolvimento nas máquinas e produtos digitais relacionados. 
  
E o esforço está crescendo: a HP planeja divulgar seus novos modelos de rotativas digitais no 
mês que vem e então fazer um grande alarde na feira quadrienal da indústria gráfica em maio, 
em Dusseldorf, Alemanha, onde ela vai ocupar 477,5 metros quadrados, o maior espaço da 
feira depois do da gigante alemã de impressão Heidelberger Druckmaschinen. 
  
A HP também está cada vez mais cortejando gráficas comerciais. Uma delas é a americana 
Courier, que comprou três rotativas digitais da HP desde 2010, e tem usado as máquinas para 
lançar um novo negócio de fazer livros didáticos universitários sob encomenda. 
  
O negócio de livros didáticos personalizados da Courier está crescendo bastante, disse o 
diretor-presidente Jim Conway. O faturamento, que foi de "alguns milhões de dólares" em 
2010, quintuplicou em 2011, e ele espera que dobre de novo em 2012. 
  
Whitman, que a HP não liberou para esta reportagem, precisa tomar várias medidas para 
reforçar o balanço da companhia. 
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A empresa de Palo Alto, Califórnia, encerrou seu ano fiscal em outubro com US$ 8 bilhões em 
caixa e US$ 23 bilhões em dívida de longo prazo, comparado com US$ 11 bilhões em caixa e 
US$ 15 bilhões em dívida de longo prazo um ano antes. 
  
As reservas de caixa da HP encolheram ano passado sob o então diretor-presidente, Léo 
Apotheker, que usou mais de US$ 10 bilhões para bancar a aquisição da empresa de software 
Autonomy, e mais para certas reestruturações, como o fechamento do sistema operacional 
webOS da HP. 
  
Os investidores estão ficando impacientes. As ações da HP caíram cerca de 40% nos últimos 
12 meses, chegando ao ponto mais baixo em seis anos, em 2011. 
  
Em sua tentativa de se recuperar, a HP enfrenta vários concorrentes no mercado de rotativas 
digitais, como Eastman Kodak , Canon e Ricoh, cada uma das quais vendeu mais unidades do 
que a HP em 2010, o mais recente ano completo para o qual há dados disponíveis, segundo a 
empresa de pesquisas InfoTrends. 
  
Ainda assim, a HP está avançando. Nos primeiros nove meses de 2011, a HP saltou do 5º para 
o 2º lugar, informou a InfoTrends. 
  
A HP já vendeu pouco mais de 50 de suas "Web presses" desde que lançou a máquina em 
2009, afirmou a companhia. 
  
Rotativas digitais "são a área de maior crescimento para nós", disse Vyomesh Joshi, diretor da 
divisão de impressoras da HP. As vendas das impressoras devem crescer mais de 20% ao ano, 
segundo a InfoTrends. 
  
Esse crescimento está acontecendo apesar do fato de que as máquinas são caras demais para 
muitas gráficas, que tendem a ser empresas pequenas ou médias que fizeram muitos 
investimentos em impressoras tradicionais. 
  
Como o financiamento ainda está apertado nos Estados Unidos, "não dá para comprar o 
equipamento", disse Randy Sinclair, da RanRoy Printing, uma gráfica californiana que tem sete 
impressoras tradicionais e uma digital menor. 
  
Chris Morgan, o vice-presidente da HP encarregado dos negócios de rotativas digitais, 
reconheceu que as máquinas nem sempre são fáceis de vender. "Quem faz esse tipo de 
investimento tem de ter negócios o suficiente para usar a solução", disse o executivo. 
  
As rotativas digitais podem criar novas oportunidades de negócios. Ao contrário das 
impressoras tradicionais, que levam tempo para serem preparadas para cada trabalho e 
funcionam melhor quando estão imprimindo milhares de cópias da mesma imagem, as digitais 
armazenam imagens eletronicamente, de modo que não há o trabalho adicional de trocá-las. 
Isso torna possível fazer tiragens pequenas de livros personalizados ou imprimir folhetos de 
propaganda com anúncios diferentes para diferentes destinatários. 
  
A Consolidated Graphics, uma gráfica do Texas, comprou duas "Web presses" da Hewlett 
Packard, assim como máquinas similares da Kodak e de outro fabricante. Isso permitiu à 
empresa imprimir diferentes materiais de mala-direta voltados a indivíduos, o que tende a ter 
um volume de respostas maior, disse Ric Davis, vice-presidente executivo da Consolidated. 
  
Mas a Consolidated não padronizou seu parque com um único fornecedor de rotativas digitais e 
não planeja fazê-lo no futuro próximo, em parte porque "essa tecnologia é muito, muito nova", 
disse Davis. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2012, Empresas, p. B2. 
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