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I m p re s s o ra s Em busca de margens maiores, fabricante prepara reestruturação no país

Software entra na mira da Lexmark
CAROL CARQUEJEIRO/VALOR

Luiz Claudio Menezes, presidente da Lexmark no Brasil: nova abordagem comercial para vender impressoras capazes até de corrigir provas escolares

João Luiz Rosa
De São Paulo

Desde que assumiu o coman-
do da Lexmark no Brasil, no iní-
cio de agosto, Luiz Claudio Me-
nezes provoca uma certa perple-
xidade toda vez que visita algum
de seus clientes para apresentar a
nova linha de ação da compa-
nhia: “‘Mas vocês não fazem má-
quinas?’, eles perguntam, sur-
presos”, conta o executivo.

A pergunta faz sentido. Criada
em 1990, a Lexmark começou a
negociar ações na Bolsa de Nova
York cinco anos depois, encon-
trando rapidamente seu lugar
entre os grandes fabricantes de
impressoras. Mas o que Menezes
vem apresentando é diferente de
tudo que marcou a companhia
até agora. Em vez de mover caixas
— o jargão para a venda de equi-
pamentos —, a Lexmark passou a
integrar softwares às máquinas,
mudando consideravelmente o
papel tradicional das impresso-
ras. É uma transição clara na dire-
ção da oferta de serviços.

No centro de demonstrações
montado em São Paulo, fica mais
fácil entender aonde a Lexmark
quer chegar. No setor de educação,
por exemplo, um dos novos siste-
mas liga a impressora ao banco de
dados da escola e permite impri-
mir versões personalizadas de pro-
vas de múltipla escolha. Cada pági-
na recebe o nome do aluno, seu
número de matrícula e um código
de barras para evitar fraudes. De-
pois que o aluno devolve a folha de
resposta, a impressora faz a corre-
ção. Em caso de dúvida — um alu-
no começou a marcar uma respos-
ta, mas decidiu por outra, por
exemplo — o software indica a res-
posta mais provável, mas deixa
que o professor tome a decisão.

A mudança mostra como as
empresas de impressão estão ten-
do de se transformar para sobre-
viver em um setor marcado por
guerras de preços, margens bai-
xas, produtos difíceis de inovar e

concorrência acirrada. Impresso-
ras frequentemente são vendidas
por um ganho modesto. Às vezes,
com estimativa de perda. Os fa-
bricantes ganham dinheiro com
a venda de suprimentos, como
tinta e toner, mas mesmo essa
fonte de receita tem se revelado
mais difícil nos últimos tempos.

Na Lexmark, a área de software
e serviços ainda responde por
uma parcela pequena do negó-
cio — cerca de 20% da receita glo-
bal, de US$ 4 bilhões. No Brasil, as
novas áreas têm uma relevância
ainda menor, entre 6% e 7%. Mas a
expectativa na empresa é mudar
o quadro rapidamente, chegan-
do a 50% do faturamento mun-
dial até 2017.

A transformação na Lexmark
teve início em 2010, quando a
companhia começou a comprar
empresas de software em ritmo
acelerado. Em três anos, foram
adquiridos 10 negócios. A em-
presa também abandonou os
equipamentos para uso em casa

em 2011, concentrando-se na
área empresarial.

No Brasil, o passo decisivo será
dado em dezembro, quando a
Lexmark pretende colocar em
prática um projeto de reestrutu-
ração que inclui mudanças tanto
na força de vendas interna, como
na rede de canais, que responde
por 80% dos negócios.

“Não é um processo simples”,
diz Menezes. Softwares e serviços
exigem um ciclo de venda mais
longo, o que vai exigir mais pa-
ciência dos vendedores na con-
dução das negociações. Os novos
tempos também exigem um per-
fil diferente do profissional de
vendas, que precisa conhecer
bem o negócio do cliente para
detectar problemas que o pró-
prio usuário não sabia que po-
diam ser resolvidos com o uso da
tecnologia. Recentemente, afir-
ma o executivo, uma equipe da
Lexmark percebeu que um clien-
te — uma rede de drogarias —
perdia dinheiro com o pagamen-

to de contas de água e luz, que
eram entregues em suas várias
unidades, sem um sistema capaz
de centralizar e monitorar a ati-
vidade. Foi essa abordagem, e
não a venda de equipamentos,
que ajudou a fechar o contrato.

Caberá a Menezes comandar a
reestruturação no país, uma ta-
refa que não lhe é estranha. An-
tes da Lexmark, ele passou três
anos na Guisecke&Devrient, fa-
bricante alemã de cartões inteli-
gentes, na qual liderou uma
transição semelhante para as
áreas de softwares e serviços.

O principal desafio no Brasil é
aumentar a rentabilidade, diz
Menezes. O país já representa um
dos maiores volumes de negócio
para a companhia no mundo — é
a quarta operação em termos de
receita —, mas uma série de ca-
racterísticas dificulta o desempe-
nho, afirma Menezes. São proble-
mas conhecidos e comuns a ou-
tros setores, como a carga tribu-
tária e os problemas de logística.

A despeito das dificuldades, o
comando mundial da compa-
nhia, sediada em Lexington, no
Estado americano de Kentucky,
vê o mercado brasileiro com inte-
resse, afirma Menezes. Mesmo
com a decisão de concentrar toda
a manufatura na China, o grupo
abriu uma exceção ao Brasil para
driblar os problemas no país e
obter vantagens como as propor-
cionadas pelo PPB, de apoio à
produção local. As impressoras
vendidas no Brasil são feitas pela
Flextronics, no país, em regime
de produção sob encomenda.

Em curto prazo, a expectativa é
que a migração para os softwares
e serviços não tenha um grande
impacto na receita, mas dê impul-
so ao lucro. Sem carregar os cus-
tos atrelados aos equipamentos, a
margem das novas atividades é
maior. Existe vantagem mesmo
quando um dólar de equipamen-
to é substituído por outro de
software. “O dólar de software é
mais ‘l i m p o’ ”, diz Menezes.

Chefe da
Sy mantec
alerta para
risco digital
S e g u ra n ç a
Hannah Kuchler
Financial Times, de San Francisco

O chefe da fornecedora de
software de segurança Symantec
advertiu que o roubo de pro-
priedade intelectual é uma
ameaça maior à segurança ci-
bernética que uma guerra vir-
tual e os ataques de hackers que
agem por conta própria.

Steve Bennett, executivo-chefe
da Symantec, disse que mesmo
empresas ocidentais estão usan-
do ataques virtuais para roubar
propriedade intelectual, com
consequências potencialmente
perigosas para a economia mun-
dial, caso não se consiga prote-
ger a inovação.

Bennett, que assessora o presi-
dente dos Estados Unidos, Barack
Obama, em assuntos de segurança
virtual, disse que empresas e go-
vernos precisam aumentar suas in-
formações sobre invasores e com-
partilhá-las mais porque estão
perdendo a guerra contra os ha-
ckers que usam seus conhecimen-
tos para fins criminosos.

A Symantec, com ações na Nas-
daq, vende software e serviços de
segurança, entre os quais o progra-
ma antivírus Norton.

O número de empresas que so-
frem ciberataques externos com o
objetivo de roubar segredos co-
merciais duplicou no período
2012-2013, comparativamente ao
ano financeiro anterior, segundo a
agência de investigações Kroll. O
roubo de informações é a segunda
forma mais comum de fraude de-
pois do roubo físico de ativos.

Os hackers que invadem redes
de empresas para roubar pro-
priedade intelectual — de pla-
nos para produtos até códigos-
fonte representam “o maior ris-
co empresarial” para compa-
nhias que criam propriedade in-
telectual, por menores que se-
jam, disse Bennet. A Symantec
disse que os ataques a pequenas
empresas registraram uma alta
ano a ano de 50%.

Bennett, que foi nomeado pa-
ra o comitê consultivo de segu-
rança nacional em telecomuni-
cações dos Estados Unidos no
terceiro trimestre, criticou o go-
verno americano e o setor de se-
gurança por serem lentos em
implementar reformas e resistir
a trabalhar em colaboração en-
tre si. O governo americano está
elaborando o National Institute
of Standards and Technology,
um conjunto de diretrizes para
proprietários de infraestrutura
crítica e operadoras.

“Enquanto nossos melhores
esforços não produzem resulta-
dos, os malfeitores estão ficando
mais sofisticados e as consequên-
cias das invasões estão aumen-
t a n d o”, disse ele, acrescentando
que sua própria empresa con-
centrou-se demais em cumprir as
metas de lucros trimestrais em
vez de dar mais segurança à in-
ternet, antes de ele assumir o car-
go, no ano passado.

Os governos, ainda se recupe-
rando dos efeitos das revelações
sobre a vigilância exercida pela
Agência Nacional de Segurança
(NSA, na sigla em inglês), estão se
fazendo “a pergunta errada” e
confundindo privacidade com
segurança virtual, disse ele.

A Adobe sofreu um ruidoso
roubo de propriedade intelec-
tual neste ano, quando informou
que hackers roubaram o código-
fonte que forma a base de seu
software. De posse do código, os
atacantes conseguem mapear
vulnerabilidades que podem
ajudá-los a acessar os computa-
dores que rodam os programas.

Mas muitos golpes virtuais
deixam de ser notificados. As em-
presas se esforçam para mantê-
los em segredo por medo de que
sejam processadas. Mesmo os
que são notificados têm um im-
pacto relativamente secundário
sobre os preços das ações em no-
ve em cada dez incidentes, se-
gundo o escritório de
advocacia Freshfields
Bruckhaus Deringer.

Cade pede aplicação de multa à Telefónica
Te l efo n i a
Juliano Basile
De Brasília

A Procuradoria e a Superinten-
dência do Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Cade)
concluíram que a Te l e f ó n i c a des -
cumpriu o acordo firmado com o
órgão antitruste ao adquirir ações
da Te l c o, holding que controla a
Telecom Italia. Em parecer que será
encaminhado a julgamento pelo
Tribunal do Cade, a Procuradoria

pede a aplicação de multa de
R$ 15 milhões, apurou o Va l o r . A
Superintendência concordou com
a aplicação. O próximo passo é o
julgamento do caso pelo Tribunal
do Cade, ainda sem data definida.

No entendimento de ambos os
órgãos, a Telefónica descumpriu
a cláusula primeira do acordo
que firmou com o Cade ao adqui-
rir ações da Telco, em 2010. Pelo
acordo, chamado tecnicamente
de termo de compromisso de de-
sempenho (TCD), a Telefónica
deveria manter suas atividades

separadas e independentes em
relação à TIM.

Em setembro, a operadora es-
panhola pagou € 324 milhões por
papéis sem direito a voto na Telco,
o que elevou a sua fatia no con-
sórcio de 46% para 66%.

“Para o Cade, a cláusula primei-
ra não deixa dúvidas de que a ope-
ração realizada pelas compromis-
sárias, mesmo em sua primeira
etapa, representa um movimento
contrário ao objetivo visado pelo
TCD. Aproxima o grupo Telefónica
da Telecom Italia, enquanto o co-

mando é separar, aumenta a de-
pendência econômica entre os
dois grupos, ainda que indireta,
enquanto a ordem é de indepen-
dência, altera as condições de con-
corrência no mercado, enquanto o
compromisso é preservar”, diz o
parecer da Procuradoria do Cade,
cujos argumentos foram referen-
dados pela Superintendência-Ge-
ral do órgão antitruste.

O avanço da Telefónica sobre a
Telco suscitou expectativas de
que a operadora espanhola iria
adquirir a Telecom Italia, que en-

frenta graves problemas finan-
ceiros, com dívidas de € 28,2 bi-
lhões. O presidente da Telefóni-
ca, César Alierta, declarou recen-
temente em entrevista a um jor-
nal italiano que não vai comprar
a totalidade das ações da Telco
até fevereiro de 2015.

Procurada pelo Va l o r , a subsi-
diária brasileira da Telefónica
afirmou não ter conhecimento
do parecer do Cade e que tem
convicção de sempre ter cumpri-
do o TCD. (Colaborou Daniele
Madureira, de São Paulo)

Cibelle Bouças
De São Paulo

O hábito dos consumidores de
tirar fotos com câmeras digitais e
compartilha-las na internet ou exi-
bi-las em tablets e smartphones e a
substituição de documentos im-
pressos por versões digitais provo-
caram um arrefecimento no mer-
cado global de impressoras. A con-
sultoria Gartner estima para o se-
tor uma queda de 1,7% nas vendas
globais neste ano, para 107 mi-
lhões de unidades. Na América La-
tina, o mercado vai crescer 3,9%,
para 11,4 milhões de unidades.

Para fazer frente a esse cenário,
fabricantes têm diversificado suas
atividades. A oferta de serviços de
gestão de documentos e o desen-
volvimento de impressoras com
conexão sem fio (Wi-Fi) para a im-
pressão a partir de dispositivos
móveis estão entre as estratégias.

A japonesa Epson, conhecida
por suas impressoras para resi-
dências e escritórios, decidiu
mudar o alvo e dedicar-se ao de-
senvolvimento de equipamentos
para segmentos da indústria.

Para isso, investiu US$ 300 mi-
lhões nos últimos dez anos no de-
senvolvimento de tecnologias de
impressão de alto desempenho.

Um dos principais resultados
obtidos pela Epson foi a criação de
um microchip que aumenta a pre-
cisão e reduz o tempo de impres-
são. Com essa tecnologia, a com-

panhia conseguiu definir a quali-
dade da impressão na casa de 1 mi-
crômetro (milésimo de milíme-
tro), ampliando a qualidade das
imagens impressas. “É possível
controlar o tamanho da gota, seu
formato e o lugar onde vai impri-
mir na página”, afirma Paulo Fer-
raz, presidente da Epson no Brasil.

A qualidade obtida com o mi-
crochip permite à Epson começar
a competir em segmentos onde
antes não atuava, como nas áreas
de impressão de tecidos e etique-
tas. “Nosso negócio principal é
vender tintas e a área industrial
consome muito mais que o merca-
do doméstico”, diz o executivo.

Recentemente, a companhia
lançou globalmente uma impres-
sora para o mercado de etiquetas
— um segmento novo para a Ep-
son. Esses equipamentos chega-
rão ao Brasil em meados de 2014.
Outra área nova para a empresa
japonesa é a de impressão direta
em tecidos, que também possui
microchips nos equipamentos de
impressão. A Epson também deu
início às vendas globais de im-
pressoras e tintas para etiquetas
de impressão hospitalar, que exi-
gem uma tinta de secagem rápi-
da e com resistência ao calor. No
Brasil, a tecnologia mais nova
oferecida pela Epson é a de im-
pressão para confecções de pe-
queno e médio portes. As outras
impressoras chegarão ao merca-
do brasileiro no próximo ano.

O investimento no segmento
industrial não significa que a Ep-
son deixará de lado o mercado de
impressoras para consumidores
e escritórios. “O mercado consu-
midor representa metade do
nosso negócio no Brasil e conti-
nuará sendo importante, mas o
segmento industrial tende a ga-
nhar mais espaço nos próximos
anos”, diz Ferraz.

A Epson não divulga resulta-
dos financeiros por país. No pe-
ríodo de abril a setembro, as ven-
das no Brasil aumentaram 45%
em moeda local, informou o exe-
cutivo. O resultado deveu-se em
parte ao sucesso nas vendas de
impressoras com tanque de tinta
para o mercado residencial, que
oferecem um custo por página
90% mais baixo que impressoras
com cartuchos.

Segundo Ferraz, a companhia
tem apresentado bons resulta-
dos em alguns segmentos nos
quais começou a atuar no ano
passado, como o de equipamen-
tos para impressão de cartões de
embarque e cartões de identifi-
cação de bagagem, adotados por
companhias aéreas no Brasil, e a
área de impressoras de cupons
fiscais para máquinas de captura
de transações (POS).

No mundo, a Epson obteve no
primeiro semestre fiscal de 2013
(iniciado em abril) um aumento
de 20,7% em receita, para 468,6
bilhões de ienes (US$ 4,79 bi-

Epson volta-se ao segmento industrial

lhões), e lucro líquido de 18,44
bilhões de ienes (US$ 188,6 mi-
lhões), ante um prejuízo de
35,45 bilhões de ienes no mes-
mo intervalo do ano fiscal ante-

rior. As vendas de impressoras
representaram 81% da receita
total. O restante veio de produ-
tos de precisão e produtos para
a área industrial.

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Paulo Ferraz, presidente da Epson: impressão mais precisa com microchip
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