
INFORMÁTICA Mercado de impressoras cresce junto com cameras fotográficas e contratação de serviços

Impressoras ganham mercado com fotografia
Neste ano, o mercado brasileiro de impressoras
residenciais e comerciais poderá crescer até 20%,
de acordo com a consultoria de tecnologia IDC

SÃO PAULO

De olho no crescimento de usuá-
rios de câmeras digitais, a fabri-
cante de impressoras Epson foca
em tecnologias para aperfeiçoar
impressões de fotos coloridas e já
conseguiu dobrar suas vendas de
multifuncionais.

Ao lado da Epson, empresas
como a Xerox e a Hewlett-Pa-
ckard aproveitam para crescer
junto com o mercado residencial
e comercial de impressoras que,
segundo a consultoria Interna-
tional Data Corporation (IDC),
cresceráneste ano 20% ante as 2,2
milhões de máquinas vendidas
em2005.

Entre os fatores apontados pa-
ra esta expectativa de alta, estão a
maior demanda de computado-
res, a redução de custos de tecno-
logias, as vendas crescentes de
"Câmeras fotográficas digitais e o
aumento de contratação de ter-
ceirização de impressão (out-
sourcing).

Um dos destaques para este
ano deve ser a venda de multifun-
cionais. Equipadas com scanner,
copiadora e fax, as impressoras
multifuncionais já correspon-
dem a45% das vendas de impres -
soras de jato de tinta comamarca
Epson. Segundo Hamilton Yoshi-
da, gerentedemarfceízngevendas
da empresa, a demanda de multi-
funcionais dobrou de 2004 para
2005. Os dados do IDC dão conta
que, no período citado, o merca-
do brasileiro de multifuncionais
cresceu70%.

Para Yoshida, o barateamento
de tecnologias possibilitou am-
pliação nas vendas. "Há dois
anos, o nosso modelo mais sim-
plesdemultifuncionalcustavaR$
1.000,00, hoje uma máquina

equivalente custa R$ 500,00", ele
comenta. Na opinião de Yoshida,
o mercado brasileiro de câmeras
fotográficas digitais ajudou a im-
pulsionar as aquisições tanto nas
linhas de impressoras multifun-
cionais, quanto nas de tecnologia
jato de tinta (inkjet}. "No ano pas-
sado, foram vendidas 4 milhões
de máquinas digitais. Esse bom
resultado é revertido imediata-
mente para os fabricantes de im-
pressoras", ele diz. Para o executi-
vo, as fotos, antes tiradas em má-
quinas analógicas, tinham de
passar por todo o processo de re-
velação.

"No caso das digitais, um im-
pressoraresolve", explicao execu-
tivo. Ele diz ainda que os telefones
celulares com câmera—cerca de
30% dos 30 milhões comerciali-
zados em2005—também contri-
buem para o bom desempenho
do setor de impressão.

Atenta ao potencial de merca-
do residencial e comercial de im-
pressão de fotografias e imagens,
aEpson têm incrementado as tin-
tas usadas em suas máquinas.
Uma das tecnologias criadas,
chamada de "durabrighf, possi-
bilitaaimpressão em jato de tinta
com secagem rápida e alta resis-
tência à unidade.

Outra inovação neste sentindo
é implementação de modelos de
impressora com cartuchos colo-
ridos independentes, o que reduz
os custos com suprimentos. A
empresa comercializa também
uma linha de papéis dedicada à
impressão de fotografias que, se-
gundo Hamilton Yoshida, "pode
ser umedecida e não borra a tin-
ta"

Além da tecnologia jato de tin-
ta em impressoras e multifuncio-

nais, a planta brasileira da Epson
em Tamboré tem linhas de pro-
dução de impressoras matriciais
e de automação comercial. A ca-
da ano, são vendidas 80 mil im-
pressoras matriciais no Brasil.
Destas, 85%têmamarcaEpson.A
linha de automação co-
mercial — com máqui-
nas de impressão de cu-
pons fiscais, etiquetas
de embarque em aero-
portos e carnes — cor-
responde a 10% do fatu-
ramento da operação
brasileira da empresa e
tem produção fora do
País. A Epson tem ainda
uma linha de plotters
(impressoras de gran-
des formatos) para
atender ao mercado pu-
blicitárioegráfico.

AXeroxéoutro exem-
plo de fabricante de im-
pressoras que têm co-
lhido resultados positivos decor-
rentes do menor custo de tecno-
logias e da ampliação de usuários
de computadores. Em 2005, o
IDC contabilizou 5,5 milhões de
computadores vendidos, núme-
ro 36% maior que o registrado em
2004.

Para Ricardo Karbage, diretor
de marketing da Xerox, o desta-
que é o crescimento de nas ven-
das de impressoras e multifun-
cionais coloridas. Segundo ele, o
total de vendas dessas máquinas
neste primeiro trimestre é 150%
maior que o alcançado em igual
período de2005.

Preços mais acessíveis têm
contribuído para aXeroxse apro-
ximar do mercado doméstico.
"Os consumidores têm se dado
conta que a impressão a laser é
mais rápida e menos custosa", ex-
plica Karbage. Dados da Xerox
evidenciam que o custo médio de
impressão com tecnologia a laser
é de R$ 0,03/página, enquanto a
impressão ink jet custa

R$0,63/página. Além das impres-
soras e multifuncionais laser, a li-
nha de produtosXerox é compos-
ta de plotters (voltadas para gran-
des formatos) e impressoras de
alto volume, usadas em bureaus
de impressão.

Ricado Karbage colo-
ca a prestação de servi-
ços e o relacionamento
com clientes como e
grande diferencial da
Xeroxno Brasil. O execu-
tivo conta que o serviço
de outsourríng da Xerox
já é utilizado por 250 em-
presas de diversos por-
tes. O outsourcingde im-
pressão começa com
um mapeamento do
parque tecnológico do
cliente para descobrir os
"gargalos" de impressão
da empresa.

Uma vez levantados
esses dados, aXerox pro-

põe uma revisão de custos que in-
clui treinamentos, manutenção
ou substituição das impressoras
já instaladas. "A economia com o
serviços é estimada em 25%", diz
o executivo. Conforme Luciano
Crippa, analista de mercado da
consultoria IDC Brasil, 25% das
500 maiores empresas do Brasil já
tinham investimentos de tercei-
rização de impressão no ano pas-
sado. "Para 2006, é estimado que
50% das grandes empresas con-
tratem esses serviços", explicaele.

A linha de produtos para im-
pressão da HP inclui máquinas
jato de tinta para uso doméstico,
impressoras com tecnologia a la-
ser, coloridas e monocromáticas,
e impressoras fotográficas, bem
como as desenvolvidas para
grandesformatos.voltadasparao
mercado publicitário. Entre os
grandes formatos, a impressão
em offset digital concentra fortes
investimentos da HP para este
ano. Segundo Sérgio Vieira, exe-
cutivo da empresa, "...já foi anun-

HP prepara-se para quintuplicar vendas
Com ritmo de vendas superior
ao da média mundial, o Brasil

terá um papel de peso nos pla-
nos da HP de quintuplicar, nos

próximos três anos, as vendas

internacionais de impressoras
da área comercial, destinadas a

gráficas, agências de publicida-
de e empresas que utilizam as

máquinas para a prestação de

serviços. Responsável, em

2005, por vendas de US$ 2 bi-
lhões, essa área deverá atingir

em 2008 US$ 10 bilhões, o

mesmo montante faturado no

ano passado pela área corpo-
rativa e também pela área res-

ponsável por jato de tinta,

scannerse fotografia para con-

sumidor final.
Enquanto o mercado mun-

dial de impressoras em offset
digital cresce, em média, 24%

ao ano, na América Latina esse

ritmo é bem mais acelerado e
chega a 35%, segundo Sérgio

Vieira, gerente de marketing
para produtos na área de ima-

gem e impressão da HP Brasil.

A tecnologia em impressão
offset, segundo ele, está revo-

lucionando o mercado, porque
permite flexibilidade na im-

pressão em pequenas quanti-

dades, custo baixo e persona-
lização dos produtos, que na

impressão offset normal se-

riam inviáveis. Estão surgindo
novos modelos de negócios ba-

seados nesse sistema de im-
pressão, como empresas espe-

cializadas na impressão de ál-

buns de fotografia digital.
Outro foco da HP é a área de

impressão em grande formato,
sobre superfícies de 2,20 me-

tros e 5 metros. Nesse seg-
mento a taxa de crescimento é

de 30% ao ano, segundo Viei-
ra. A HP acaba de lançar no

Brasil uma impressora de sol-
ventes para impressão de out-
doorsde alta qualidade.

Depois de ter adquirido a

Scitex Vision em novembro do
ano passado, a HP ampliou a

atuação nesse mercado. No

Brasil, é líder, com 40% de
participação.

Além de ampliar a produção

em suas fábricas localizadas

em Cingapura e Israel, a HP
está reforçando as equipes de

vendas para atender o aumen-
to de demanda.

FRANCISCA STELLA FAGÁ

ciada nova planta de suprimen-
tos para índigo, construída em
Cingapura, e a expansão de fabri-
cação de equipamentos em Is-
rael, fazendo frente ao aumento
dademanda".

A HP é uma das 300 empresas
que vão expor na primeira edição
da ExpoPrint, evento voltado pa-
ra os diversos segmentos da in-
dústriagráficae que acontecepe-
laprimeiravezno Brasil. Segundo
Karl Klõkler, organizador da feira
e presidente da Associação dos
Agentes Fornecedores de Equi-
pamentos e Insumos para a In-
dústria Gráfíca(Afeigraf), o cres-

cimento de participação das im-
pressões digitais é evidente. Além
de representantes dessa tecnolo-
gia, o evento — que começa no
dia 31, em São Paulo — reunirá
empresas de flexográficas (im-
pressão de embalagens e sacolas
plásticas) e empresas de offset
(responsáveis pela impressão de
jomaiserevistas).
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