Unimed Sorocaba troca impressora laser por jato de tinta e
economiza 40%
Após substituir equipamentos, a instituição reduziu custos com manutenção e consumo de
energia e ganhou eficiência
A Unimed Sorocaba foi fundada em 1971 e desde que instituiu seus hospitais nessa região do
interior de São Paulo, em 1996, busca investir em novas tecnologias tanto na parte de
infraestrutura, quanto na área médica. Há dois anos, com apoio e consultoria da empresa de
outsorcing PrinterOne, a instituição trocou 80 equipamentos de impressão a laser por modelos
Epson, com tecnologia jato de tinta, o que gerou uma economia de mais de 40% nos gastos com
energia, manutenção e suprimentos.
Segundo o coordenador de Infraestrutura e Suporte da Unimed, Alessandro Murat, a nova
tecnologia melhorou a rotina da instituição, uma vez que esses equipamentos são simples de
manusear e não requerem muita manutenção. “Estou há 20 anos trabalhando na instituição e
já passamos por diversos modelos e tipos de impressão. Tínhamos muito problema com a
qualidade e já notamos uma melhoria com as impressoras Epson”, afirma Murat, que disse estar
surpreendido com os resultados.
A PrinterOne é a empresa de outsourcing parceira da Epson e da Cogra Distribuidora que há sete
anos fornece soluções de impressão e promove a manutenção dos equipamentos da Unimed
Sorocaba. Segundo Marcelo Rabelo, CEO da PrinterOne, a empresa vem buscando maneiras de
melhorar o dia a dia de trabalho no hospital levando para o seu cliente novas tecnologias e
inovações. “Cuidamos para que eles possam se preocupar apenas com pacientes”, afirma.
“No começo do contrato, atuamos muito com equipamentos laser. Depois de uns 3 ou 4 anos,
nós conhecemos as tecnologias da impressora de jato de tinta e resolvemos oferecer a troca”,
explica Rabelo.
A troca dos equipamentos a laser para a tecnologia da Epson ocorreu entre 2017 e 2018. Após
identificar diversos problemas com a linha de impressoras laser coloridas em relação a lentidão,
custo de manutenção, qualidade de impressão e consumo de energia, a equipe da PrinterOne
sugeriu uma troca. Na época, foram 80 impressoras trocadas pelos modelos Epson WorkForce
WF-5690 e WF-5190. “Logo no começo alcançamos ganhos de 40% em manutenção, além de
reduzir o custo e tamanho de estoque em 20%”, contou o CEO da PrinterOne.
Para Eduardo Brunoro, CEO da Cogra, a tecnologia jato de tinta veio para substituir as antigas
impressoras a laser. “Temos a certeza de que essa tecnologia veio para ficar. Boa parte do que
é impresso em laser hoje vai migrar para jato de tinta”, explica o CEO.
Atualmente, os hospitais da Unimed Sorocaba contam com a linha de impressoras WorkForce
Pro WF-5190, WF-5690, WF-C5790 e EcoTank L1455. O modelo WF-C5790, com as inovadoras
bolsas de tinta RIPS, permitem a recarga rápida, sem sujeira, trazendo grande autonomia de
impressão.
Epson Business InkJet
Após revolucionar o mercado de impressão doméstica e para pequenos negócios com o
desenvolvimento da tecnologia EcoTank, a Epson busca agora levar inovação com a oferta de

equipamentos corporativos para o segmento de outsourcing de impressão. “Há uma grande
necessidade de melhorar a produtividade nos ambientes corporativos, reduzindo o número de
intervenções e custos com essa operação. A Epson fornece tecnologia de impressão que permite
essa redução, entregando alta qualidade nos serviços de impressão”, afirma Thiago Ribeiro,
gerente de Negócios da Epson.
O modelo WorkForce® Pro WF-C5790 é a multifuncional ideal para ambientes corporativos.
Compacta, promove alta produtividade com um baixo custo de operação. Com tecnologia
PrecisionCore® e um inovador sistema de bolsas de tinta de reposição, minimiza as intervenções
e reduz o custo total de impressão em até 45% comparado com as impressoras laser coloridas,
sem afetar a produtividade, além de consumir 90% menos energia. Já o modelo L1455, de
tamanho A3 possui tanque de tinta com alta capacidade, que imprime até 6 mil páginas em
preto e 6.500 páginas coloridas, de forma rápida e com alta qualidade.
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