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A queda expressiva nas vendas de
computadores de mesa é o reflexo
mais conhecido do fenômeno de
adoção dos dispositivos móveis.
Na esteiradessemovimento,no en-
tanto, um outro segmento está sen-
do obrigado a se reinventar para
encontrar novas trilhas de cresci-
mento: o mercado de impressoras
voltadas aos consumidores finais.

“Até cinco anos atrás, a impres-
sora era um acessório de um úni-
co computador. Hoje, em uma ca-
sa, por exemplo, você tem diver-
sos usuários com vários dispositi-
vos. As impressoras estão evoluin-
do para atender a essa nova neces-
sidade”, diz Maurício Guarnieri,
gerente de planejamento da área
de impressoras da Hewlett-Pac-
kard (HP).

Entre outros fatores, esse cená-
rio ajuda a explicar a queda de
17,6% nas vendas de impressoras
no Brasil em 2012, para 4,1 mi-
lhões de equipamentos, segundo
a consultoria IDC. O mercado de
impressoras de jato de tinta, mais
voltado aos consumidores residen-
ciais, foi o que apresentou maior
redução nas vendas, de 21,3%.
Em contrapartida, um estudo

mundial da consultoria aponta
que a impressão a partir de dispo-
sitivos móveis é o segmento de
crescimento mais rápido em ter-
mos de volume de impressão.

Para reduzir a dependência dos
PCs e se adaptarem a esse novo ce-
nário, as fabricantes estão am-
pliando a oferta de equipamentos
com conexão Wi-Fi, associados a
recursos de impressão à distân-
cia, entre outras ferramentas.

Uma novidade recente da HP
nessa direção é o Wireless Direct,
recurso que permite à própria im-
pressora fazer a função de roteador
sem fio e criar uma rede Wi-Fi.
Com a instalação de aplicativos,

smartphones,tabletsecomputado-
res podem se conectar diretamen-
teao equipamento eexecutar prati-
camente todas as funcionalidades

damáquina. “Atualmente, 90%das
nossasimpressoraswirelessjáofere-
cem essa função”, diz Guarnieri.

Os serviços de computação em
nuvemsãomaisumavertentenora-
dar das fabricantes. “Nossa aposta é
que a impressora possa estar com a
pessoaondeelaestiver”,afirmaKo-
ji Nawata, especialista de produtos
da Epson. A empresa lançou recen-
tementeaEpsonConnect,platafor-
ma de serviços que permite, entre
outrosaspectos,imprimiredigitali-
zar fotos e arquivos à distância, a
partir de smartphones e tablets.

A disseminação de uma cultu-
ra de impressão de fotografia é o
foco da japonesa Canon nas im-

pressoras de consumo. “Estamos
buscando alimentar a imagina-
ção do consumidor com funções
adicionais e softwares que dão
mais criatividade para os usuá-
rios”, diz Roberto Sandrini, exe-
cutivo de marketing da Canon.

Além da possibilidade de impri-
mirfotosapartir deimagensgrava-
das em câmeras e filmadoras, a Ca-
non oferece modelos de impresso-
rasWi-Fi,comdisplaysdecristal lí-
quido. Esses equipamentos permi-
temacessoaálbunsdefotosarmaze-
nadosnainternet,semanecessida-
de deusar qualquer outro dispositi-
vo. Com alguns cliques, é possível
selecionar e imprimir as fotos.

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br

■ Desenvolvidopela
consultoriadecoaching
SYPartnersedisponível
paraoiPad,oUnstucké
umaespéciedeguru
digitalquesepropõea
oferecerdicasparaque
ousuáriosupere
qualquerobstáculo,seja
eleemsuavidapessoal
ouprofissional.Como
apoiodeuma
comunidade,o
aplicativo identificao
problemaesugere
possíveiscaminhospara
contornaraquestão.

Para iPhoneeAndroid,o
Tinderviroumania
entreosdescoladose
solteiros.Oaplicativo
permiteestabelecer
novasamizadesde
acordocoma
proximidadegeográfica
easafinidades
descritasemsuaconta
doFacebook.Aconexão
entreaspessoaséfeita
atravésdefoto.Seum
lado‘curte’afotoe
outrotambém,vocês
serãoconectadospara
umchat.

■ Emqualquer lugar,a
qualquerhora.Com
poucoscliques,oGoogle
CloudPrintpermite
imprimirdocumentosa
partirdesmartphones,
tablets,desktopse
qualquerdispositivo
conectadoauma
impressoraWi-Fi.Por
meiodoaplicativo,
tambémépossível
compartilhar
impressorascomoutros
usuáriose imprimir
arquivosemqualquer
formato.

■ CriadapelaAppstar
Solution,oAutomatic
CallRecorderpermite
gravartodasas
chamadasfeitase
recebidasemseu
smartphonecom
sistemaoperacional
Android(versão2.1ou
superior).Aindaé
possívelescolhero
formatodemídiaque
vocêdesejagravaras
conversaseenviá-las
pore-mail. Idealpara
quemdesejasegurança
aumtoque.

MarcelaBeltrão

São Paulo

APPS DA SEMANA
BELFE DO BRASIL CONFECÇÕES LTDA.

Com sede à Avenida Rio Branco, n° 26 - 15° andar - parte, CNPJ n°
30.877.302/0001-03, Inscrição Municipal n° 00.465.003, torna público o
extravio de seu Cartão de Inscrição Municipal e de seu Alvará de Licença
para Estabelecimento.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LOGÍSTICA
COMUNICADO

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PMERJ, solicita que empresas
distribuidoras de MATERIAL DE LIMPEZA, que tenham interesse, em contratar com
o poder público, entrem em contato, através do telefone (21) 2333-2697 e pelo
e-mail DL1@PMERJ.RJ.GOV.BR – CB Chaves, tendo em vista futuro processo de
aquisição deste tipo de material.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 066/2013

RETIFICAÇÃO

Na publicação realizada em 06/08/2013, referente a Licitação n.º
041/2013, onde se lê: “ Comunicamos a reabertura de prazo da licitação
supracitada, publicada no D.O.U de 03/07/2012.” e “TOMADA DE
PREÇOS N.º 041/2012”, leia-se: “Comunicamos a reabertura de prazo da
licitação supracitada, publicada no D.O.U de 03/07/2013.” e “TOMADA DE
PREÇOS N.º 041/2013”.

MARCO ANTONIO COSTA OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

ENCONTREA
COMPANHIA

Dos PCs às soluções móveis

IMPRESSÃOEM
MOVIMENTO

ORÁCULO
DIGITAL

INOVAÇÃO

Entreoutrosrecursos,
equipamentospermitemcriarredes

semfio,alémdedigitalizare
imprimirdocumentosàdistância

Com a mudança de hábito dos consumidores, fabricantes de impressoras buscam reduzir dependência dos

computadores de mesa e investem em tecnologias de adaptação aos novos comportamentos dos usuários

GRAVETODASAS
SUASLIGAÇÕES

Um estudo global
da consultoria
IDC aponta que
a impressão a partir
de dispositivos móveis
é o segmento
de crescimento mais
rápido em termos
de volume de impressão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,19 ago. 2013, Empresas, p. 15.
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