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A promessa de redução de custos deve ser a estratégia central dos fabricantes de impressoras 
para o mercado corporativo nos próximos anos. A Lexmark, por exemplo, pretende reforçar o 
conceito de serviços e acredita que essa é a saída para ganhar mais espaço em mercados 
emergentes como a América Latina.  
 
"A venda de máquinas não tem crescido muito e o caminho para conquistar mais mercado é 
oferecer soluções no lugar de pacotes fechados", afirmou Leonel Costa, diretor geral da Lexmark 
no Brasil, destacando que são vendidas de 90 a 120 mil impressoras por ano, um número que não 
se altera há algum tempo.  
 
"Queremos manter o crescimento de 10% a 20%. É um desafio conseguir isso em um mercado 
estável", completou. O executivo participou ontem, em Natal, do evento anual em que a 
companhia apresenta resultados e lançamentos.  
 
O mercado nacional de impressoras registrou, no ano passado, um dos piores resultados da 
história, com volume de vendas 12% menor, de acordo com o IDC. Diante da dificuldade para se 
vender impressoras, é o provimento de serviços adicionados que vem devolvendo o otimismo aos 
fabricantes.  
 
O executivo destacou que atualmente a prioridade para os diretores de tecnologia é a redução de 
custos. E a área de impressão é uma das que mostram mais desperdício. Segundo Costa, cerca de 
1% da receita bruta das companhias é destinada a cobrir gastos com impressão de documentos.  
 
A proposta que a fabricante leva aos clientes envolve um planejamento mais detalhado e mais 
integrado do processo de impressão, utilizando consultoria, terceirização de equipamentos e 
soluções de software. "A redução de custos é de, no mínimo, 20% ", garante.  
 
Para algumas empresas, a melhor opção é terceirizar a impressão, ou seja, em vez de comprar o 
equipamento, pagar uma mensalidade para utilizar os serviços. No entanto, o outsourcing ainda é 
uma exclusividade das grandes companhias, já que alguns projetos custam até US$ 18 mil. "A 
terceirização vai chegar às pequenas empresas, mas hoje em dia ainda é economicamente 
inviável para elas", observou o executivo.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 31 maio 2003. 


