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A preocupação das empresas com os altos gastos em papel e tinta é antiga, mas um modelo 
recente tem ajudado a reduzir os custos: a terceirização da impressão. O aluguel de máquinas dos 
fabricantes e pagamento de mensalidades que variam de acordo com o volume de impressões 
permitem corte de até 30% nas despesas.  
 
A Gradiente, por exemplo, conseguiu reduzir em 25% os custos com cópias e impressão. A 
empresa passou a ter apenas uma copiadora e uma impressora por andar, compartilhadas por 
todos os funcionários do pavimento. Os sistemas ficam conectados à rede local e atendem a uma 
demanda que pode chegar a 300 mil páginas por mês.  
 
A economia vai além da tinta e do papel. A Gradiente também passou a gastar menos  
 
com manutenção, já que as máquinas ficaram sob responsabilidade da fabricante Ricoh. Até 
então, a empresa administrava equipamentos alugados da Xerox, que recebeu suas copiadoras de 
volta.  
 
A GM também encontrou no modelo a forma ideal para cortar custos. Com o resultado positivo de 
um projeto-piloto na área de compras, a fabricante de automóveis estendeu a estratégia a todos 
seus setores. A montadora não revela de quanto foi a economia, mas garante que superou 
consideravelmente as expectativas.  
 
Melhoria também na qualidade do serviço  
 
Antes do processo, a GM contava com cerca de 1,2 mil máquinas próprias. Agora, a companhia 
abriga 300, que pertencem ao fornecedor de serviços EDS. São todos equipamentos 
multifuncionais da Lexmark, que reúnem funções de fax, scanner, impressora a laser e copiadora 
em um único produto.  
 
"O projeto trouxe uma série de vantagens, não só no aspecto financeiro, mas também na 
qualidade do serviço. Antes, era difícil o funcionário ter um scanner a sua disposição e isso 
tornou-se viável", diz Claudio Martins, diretor de tecnologia da GM. Os modelos da Lexmark foram 
escolhidos pela GM depois de um processo de concorrência com Xerox, HP, Canon e Ricoh, entre 
outras.  
 
A vantagem do novo sistema é evidente para as empresas contratantes. Mas uma pergunta é 
inevitável: se, em vez de vender equipamentos, os fabricantes de impressoras passam a vender 
serviços, a impressão sob demanda não traz prejuízo? Segundo Jorge Toda, diretor da divisão de 
produtos e serviços corporativos da Lexmark, não.  
 
"A venda de serviços aumentou, mas a de máquinas não diminuiu. Se não tivesse ocorrido a 
convergência tecnológica, os prejuízos poderiam ter ocorrido. Antes, para ter fax, scanner, 
impressora e copiadora, as empresas precisavam ter quatro máquinas diferentes e muitas vezes 
mandavam fazer algum serviço fora. Agora, têm a  
 
possibilidade de comprar um equipamento e ter tudo isso", explica Toda.  
 
O argumento de Toda é de que, atualmente, sai muito mais em conta ter os serviços dentro da 
empresa. Enquanto antes a companhia pagava para digitalizar uma imagem, agora pode ter esse 
recurso junto com uma máquina de impressão. A chamada convergência tecnológica melhorou 
muito a relação entre custo e benefício.  
 
Competição entre venda e serviços  



 
Jorge Toda esclarece que, para implantar o serviço, o fabricante precisa verificar se o contrato 
será interessante financeiramente para os dois lados. "Antes de fechar o contrato, uma 
consultoria faz o levantamento do número de impressões produzidas ao longo de um determinado 
período e que equipamento seria adequado", diz.  
 
O executivo não acredita que a queda nas vendas de impressoras no ano passado registrada pelo 
IDC seja resultado do novo modelo. Toda afirma que todo o setor de tecnologia sofreu com a 
instabilidade econômica mundial e que o segmento de impressoras apenas seguiu esse 
movimento. A Lexmark espera um crescimento de 7% na vendas de equipamentos este ano.  
 
José Rubens Motta, analista do IDC que acompanha o mercado de impressoras, concorda que a 
oferta de serviços de impressão não anula totalmente a necessidade das empresas de adquirir 
equipamentos. Ele reconhece que o aluguel acaba competindo com a venda, mas ressalta que a 
nova modalidade também é interessante para os fabricantes.  
 
"Os fabricantes se viram obrigados a seguir a tendência da impressão sob demanda, mas 
acabaram encontrando uma maneira de reaquecer o mercado. Porém, é preciso ficar atento à 
idéia de que o outsourcing sempre valerá a pena financeiramente. Antes, deve-se colocar tudo na 
ponta do lápis", alerta Motta.  
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