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Aureo Fittipaldi, diretor da divisão de
impressoras da Samsung, concorda que
com a forte concorrência, os players são
mais enfáticos nos grandes projetos, e
que o Brasil é um mercado muito
competitivo. Com o objetivo de aumentar
sua atuação no segmento corporativo, a
empresa coreana criou, em janeiro deste
ano, uma divisão separada da de
consumo, especialmente para atender ao
mercado empresarial. Ela inclui não só
impressoras, mas também notebooks,
monitores e outros produtos do portifólio.
"O mercado corporativo brasileiro
oferece grandes oportunidades, e a área
de impressão da Samsung já está
fortemente posicionada, com uma
carteira que atende todo o segmento
empresarial, desde produtos de entrada
até os voltados para grandes empresas",
explica o executivo.
Outro fator importante para a queda
dos preços é a variação do câmbio,
pois mesmo a fabricação nacional de
equipamentos muitas vezes depende de
componentes, máquinas e mão de obra
importada. "De janeiro a julho de 2010
tivemos uma forte queda do dólar, de
US$ 1,80 para US$ 1,56, redução de
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mercado varejista de
scanners, impressoras
e multifuncionais nunca
foi tão favorável ao
consumidor.
Atualmente é possível
encontrar esses equipamentos a preços
bastante atrativos: multifuncionais (que
integram recursos de scanner e
impressora em um mesmo hardware)
são oferecidos em mecanismos de
busca online a preços menores que R$
200, no caso de equipamentos mais
antigos. Nas lojas físicas os valores
praticados não são muito diferentes.
Mesmo aqueles que utilizam tecnologia
de impressão a laser, voltados para
pequenos escritórios, podem ser
comprados por até R$ 500.
As empresas do setor admitem que,
para o usuário final, os produtos estão
realmente mais baratos. E esse
movimento se reflete também no
mercado corporativo, uma vez que
alguns dos principais fatores de pressão
que explicam essa queda podem ser
considerados de natureza econômica.
"Todas as empresas desse setor veem
no Brasil uma grande oportunidade, uma
vez que os mercados lá fora já são
maduros, e estão ou estagnados ou
decrescendo", pondera Ivan Kotchetkoff,
gerente de produtos da área de
impressoras jato de tinta para o mercado
corporativo da HP. "É normal que mais
empresas venham para o Brasil, o quê
faz a concorrência aumentar e os preços
diminuírem", acrescenta.

A

Lei da oferta

Essa concorrência cada vez mais
dura no mercado brasileiro é ponto de
concordância entre as empresas do
setor. Para Nelson Osanai, diretor da
Fujitsu do Brasil, o cenário pode ser
definido como um misto entre "empresas
que têm tradição competindo com outras
novas, que contribuem para a diminuição
dos preços".

30% que pressionou o preço para
baixo", explica Kotchetkoff, da HP.
"Essa diminuição interferiu nos novos
contatos, novas RSPs, novas
solicitações de preço etc, e isso afeta o
preço final dos produtos."
Tecnologias

Nem sempre a redução dos preços
de scanners, impressoras e
multifuncionais se reflete em cifras. É o
caso dos equipamentos vendidos no
Brasil pela japonesa Fujitsu. "Os scanners
de uso corporativo mantiveram os preços
basicamente estáveis", diz Nelson
Osanai. "Mas eles ganharam mais
recursos, estão mais rápidos e mais
compactos, e agregaram muito mais
valor pela mesma categoria de preços."
Além da velocidade, os novos
scanners ganharam recursos de
inteligência. Se antes a maioria das
pessoas tinha dificuldade ao utilizar esses
equipamentos por conta da necessidade
de ajustes como resolução de imagem,
cor, orientação, face da folha a ser
digitalizada etc - e no fim das contas
acabavam optando por usar um fax ou
tirar cópias -, agora nenhuma dessas

modelo de impressão terceirizada um
grande driver. "O volume de páginas
impressas on-site cresceu 17,8% em
2011 se comparado a 2010", diz
Alexandre Carlos Cardoso, gerente de
marketing de produto para a América
Latina da companhia.

preocupações é mais necessária.
"Os scanners embarcaram mais
recursos inteligentes. Se por exemplo o
usuário está digitalizando frente e verso
e o equipamento encontra uma folha em
branco, essa folha é eliminada
automaticamente", explica Osanai, que
enumera ainda a capacidade de
endireitar documentos que entram
tortos no scanner, ou a correção
automática de digitalizações com
qualidade baixa de imagem.
Além disso, esses equipamentos
estão cada vez mais rápidos, com
mecanismos de tração mais eficientes
que evitam problemas como dupla
alimentação, por exemplo. "E apesar
dessa quantidade de recursos, os
usuários não precisam se preocupar
em fazer vários ajustes. Ele
simplesmente coloca o documento no
scanner e ele faz tudo de forma
automática", explica o executivo.

Futuro

s.

ai

io
n

ac

ed
uc

s

fin

a

siv

lu

ex
c

é

o

ar
tig

st
e
de

ão

iliz
aç

ut

A

pa
ra

"Desenvolvemos aplicações para que
todo documento que chega a empresa
seja capturado. Todo documento que
entra na empresa passa a ser
escaneado, e não copiado, facilitando
os processos dos clientes e criando o
conceito de uma pasta digital", explica
Fittipaldi, da Samsung.
Esse tipo de processo se casa
com a tendência crescente no
mercado corporativo de adotar
soluções de outsourcing de
impressão, principalmente nas
grandes empresas. Assim, uma
integradora passa a oferecer toda a
gestão do parque de impressoras. O
que é uma alavanca forte da
Samsung, que aposta no modelo por
meio de seus canais no País.
A Lexmark, outro grande player
desse mercado, também tem no

E a nuvem?

Scanners, impressoras e
multifuncionais apostam na convergência
entre novas tecnologias para conquistar
mercado. É o caso da plataforma E-print,
da HP, que permite a impressão de
documentos através da nuvem. "Basta
mandar um e-mail para a nuvem da HP
com uma arquivo doc em anexo. A
nuvem vai trabalhar esse documento e
enviar para a impressora. Assim é
possível imprimir de qualquer ponto do
planeta", explica Ivan Kotchetkoff.
Novas tecnologias de impressão
também mudaram alguns paradigmas. A
tecnologia jato de tinta, que as pessoas
poucas vezes associam ao setor
corporativo, foi embarcada em produtos
de baixo custo voltados principalmente
para micro e pequenas empresas e
profissionais liberais, e podem mesmo
atender a grandes corporações, com
custo de impressão por página cada vez
mais baixo. Segundo Kotchetkoff, "por
um valor extremamente acessível o
usuário adquire benefícios como
impressão colorida em frente e verso,
que gera economia de papel, baixo
consumo de energia, rede WiFi para
atender grupos de usuários etc. São
benefícios muito atrativos por essa faixa
de preço".
Para as empresas que demandam
maior volume de impressão, as soluções
embarcadas para captura de
documentos e processos se tomam um
diferencial, para facilitar as rotinas
administrativas dos clientes.

A adoção massiva da nuvem - e
com ela de recursos como os
certificados digitais - e o aumento do
poder dos dispositivos móveis costumam
ser apontados pelas empresas de
pesquisa de mercado como os maiores
vilões para o setor de scanners e
impressoras. A relação é bem lógica:
com a migração para o mundo virtual,
não será necessário imprimir mais nada.
E os scanners, depois de
desempenharem o papel de transferir
documentos para a nuvem, também
devem ser esquecidos.
Mas não é bem assim que pensam
as empresas do setor. "Essa questão
tem muitos anos, mas o volume de
páginas impressas não diminui", diz
Aureo Fittipaldi, da Samsung. "Embora
as soluções digitais estejam
crescendo, os volumes de negócios
vêm fazendo com que as empresas
emitam mais documentação em
papel. Muitos segmentos passaram
até a imprimir mais."
Para a HP, a nuvem ajudou a
aumentar o volume de impressão. "A
internet aumentou o volume de
documentos disponíveis e passíveis de
impressão. Hoje é muito fácil você
mandar imprimir qualquer coisa que acha
online", diz Ivan Kotchetkoff.
Mesmo os dispositivos móveis como
tablets e smartphones não são
encarados como inimigos. "Existe uma
tendência forte de adoção de soluções
de mobile printing, em que a partir de um
dispositivo o cliente pode imprimir seus
documentos estando conectado à rede
corporativa", explica Alexandre Carlos
Cardoso, da Lexmark.
O setor de scanners percebe
aumento da demanda ano após ano,
uma vez que as empresas que utilizam
imagens de documentos em seus
processos de trabalho ganham em
segurança, tempo, logística e economia.
A Fujitsu, por exemplo, tem entre seus
maiores clientes "bancos e governo,
incluindo tribunais e INSS. O Judiciário
consume muitos scanners por causa da
legislação que tem exigido cada vez mais
processos digitais", diz Nelson Osanai.

Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 77, p. 16-17, mar. 2012.

