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Introdução 
A Calagaz Digital Printing & Imaging conseguiu um nicho de sucesso no mercado dos 

restaurantes ao equilibrar tecnologia e prioridades do negócio. Mais recentemente, com 

a ajuda de um Xerox Business Development Consultant, intensificou a sua presença 

no mercado dos restaurantes ao investir numa Xerox® iGen4®, suportando-a com 

planos sólidos de marketing e estratégia. O principal factor decisivo na aquisição do 

equipamento foi o suporte dado pela Xerox ao desenvolvimento do negócio. 

Combinação de poderes: Tecnologia e Marketing 
Fazer coincidir as capacidades com as exigências do cliente é uma fórmula vital para 

o sucesso a longo prazo de qualquer empresa. A Calagaz Digital Printing & Imaging 

(Mobile, AL) combinou estes dois ingredientes e desenvolveu uma receita para o sucesso 

no mercado dos restaurantes. A tecnologia e o marketing foram servidos em doses 

iguais, e a empresa centrou-se num único mercado que lhe permitiu obter resultados 

sólidos. 

A empresa direcciona-se ao mercado dos restaurantes e processa diariamente mais de 

200 encomendas de menus. A aplicação certa da tecnologia foi o catalisador para que a 

empresa entrasse no mercado, mas foi uma sólida estratégia de marketing que originou 

o subsequente sucesso neste nicho. “Demasiados impressores apaixonam-se pelo 

equipamento, mas isso não origina cliques, ao contrário de um sólido plano de negócio,” 

explica Joe Calagaz, VP de impressão gráfica. 
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Uma breve descrição da Calagaz Digital Printing & Imaging 
A Calagaz Digital Imaging & Printing, tal como várias empresas familiares, teve origem 

na garagem do seu fundador. Frank e Bea Calagaz iniciaram a Calagaz Photo & Digital 

Imaging, um negócio de fornecimento fotográfico, na sua casa em 1949. A empresa 

foi constituída em sociedade em 1955 e mudou-se para uma loja de rua. Em 1982, 

adicionou um laboratório de finalização fotográfica em 1 hora. Então, em 1991, Joe 

Calagaz entrou para a empresa e incluiu a impressão no seu portefólio de serviços. 

Em meados da década de 90, com a introdução das tecnologias digitais como a Xerox® 

DocuTech® 135 e posteriormente a DocuColor® 6060, a Calagaz começou a oferecer 

serviços de impressão digital aos seus clientes. Ao abordar o mercado do ponto de vista 

da imagem (devido ao seu histórico de especialização em fotografia), tornou-se uma 

superloja de máquinas fotográficas e centro de serviços de impressão digital. Por volta 

de 1999, disponibilizou kiosques fotográficos e impressão a pedido. Em 2003, a Calagaz 

expandiu os seus serviços de finalização e realização e criou sistemas de encomenda 

personalizados baseados na web. Desde então, a empresa adicionou impressoras offset 

e uma iGen4 para impressão a cores. Actualmente, a Calagaz opera em duas divisões 

(fotografia e impressão) e emprega 30 pessoas divididas entre as duas unidades. 

Figura 1: Instalações de impressão da Calagaz (passado e presente) 

Aplicação de produção cozinha um negócio com cadeia 
de restaurantes 
A Calagaz Printing entrou no mercado dos restaurantes ao digitalizar fotografias 

para o director culinário de uma cadeia de restaurantes muito conhecida. A cadeia 

necessitava de produzir manuais de culinária com imagens para ilustrar visualmente 

as melhores práticas nos seus muitos restaurantes de forma a manter a qualidade. Esta 

oportunidade surgiu muito antes da introdução da tecnologia “direct-to-plate” e a cadeia 

de restaurantes pagava 8 a 10 dólares para inserir as imagens - o que era dispendioso 

e moroso. A Calagaz ofereceu-se para digitalizar as imagens e imprimir a pedido os 

manuais de 150 páginas na sua DocuTech. Ao conceder o trabalho de impressão à 

Calagaz, a cadeia de restaurantes conseguiu reduzir custos, um ciclo de realização mais 

rápido e menores custos com armazenamento. Este trabalho levou à realização de outro 

trabalho para a cadeia de restaurantes. 
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Por fim, a Calagaz desenvolveu um sistema web-to-print para a cadeia de restaurantes 

para estes encomendarem menus personalizados para cada região. Actualmente, cada 

restaurante pode personalizar e produzir o seu próprio menu para impressão a pedido, 

destacando produtos locais e impressos nas quantidades desejadas. 

Novo equipamento para alimentar a procura 
Assim, à medida que o cliente cresceu, o mesmo aconteceu com a Calagaz. Por fim, a 

empresa esgotou a capacidade de impressão a cores da sua Xerox 6060 e precisou de 

investir em tecnologia para alimentar a procura da sua clientela de restaurantes. A 

empresa considerou a realização de um investimento lateral em equipamentos, mas 

essa acção não oferecia a capacidade necessária para satisfazer planos de crescimento 

futuro. A empresa estava a considerar adicionar um equipamento para maior volume de 

produção, especificamente uma iGen, mas estava hesitante quanto ao investimento. Não 

procuravam apenas um equipamento - necessitavam de um parceiro. Durante o período 

de avaliação do novo equipamento, a Calagaz soube que a Xerox estava a fazer grandes 

alterações na sua filosofia de suporte a clientes para se focar no desenvolvimento do 

negócio. 

Figura 2: Xerox® iGen4®

O suporte ao desenvolvimento do negócio é determinante para aquisição 
do equipamento 
A Calagaz estava apenas a horas de assinar um contrato com outro fornecedor para 

adquirir um equipamento semelhante à 6060 que já tinha, mas em vez disso optou por 

comprar uma iGen após ter obtido o sólido compromisso da Xerox em ser seu parceiro. A 

Calagaz estava a considerar a iGen4 ao mesmo tempo que a equipa local Xerox apresentou 

o seu Business Development Consultant Program à Calagaz. A Calagaz reconheceu uma 

oportunidade para aumentar o volume e expandir o negócio com este programa. 

“A componente de desenvolvimento do negócio na proposta de compra da iGen foi um 

factor determinante para que escolhessemos a Xerox e não a concorrência,” afirmou 

Calagaz. “Não pretendíamos apenas uma máquina; queríamos um parceiro que nos 

ajudasse a crescer.” 
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Como parte do negócio, a empresa recebeu a ajuda de um Xerox Business Development 

Consultant (BDC), Donna Paul Lepine, ainda antes da chegada da sua iGen4. Lepine 

ajudou a delinear uma estratégia de marketing, contribuiu para o plano de negócio e 

ajudou a suportar a empresa de impressão com eventos chave que demonstravam a 

iGen e o seu valor para os clientes. Ela também ajudou o novo Director de Marketing no 

planeamento e execução de uma “open house”, um “lunch and learn” para clientes e um 

patrocínio no Public Relations Council de Alabama. 

Ainda antes da open house, Lepine manteve a Calagaz no caminho certo com o 

marketing de eventos e planos de acção. Foram realizadas várias reuniões de estratégia 

e planeamento que resultaram na utilização de convites personalizados a clientes 

existentes e potenciais com URLs personalizados. Este esforço produziu resultados: 75 

pessoas estiveram presentes e a empresa atingiu 22% de crescimento em volume nos 

primeiros três meses a seguir ao evento “open house”. 

Figura 3: Evento Open House da Calagaz Printing

Dois anos antes de subscrever o serviço Xerox Business Development, a Calagaz tentou 

coordenar um tipo de evento semelhante para demonstrar as suas ofertas. Planear o 

evento era no entanto uma tarefa morosa e alguns dos detalhes sempre escapavam. Os 

resultados do evento foram pobres quando comparados com os do evento apoiado pela 

Xerox. Joe Calagaz atribui o sucesso do evento recente aos esforços de Lepine e do Open 

House/PR Kit, realizado com a utilização de Xerox ProfitAccelerator® Digital Business 

Resources. 



A Calagaz cria um menu para o crescimento do negócio ESTUDO DE CASO 

© InfoTrends 2010 6

Eventos promocionais e patrocínios fomentam crescimento 
A “open house” foi seguida de seminários “lunch-and-learn” para agências de 

publicidade, para ajudar os clientes a melhor compreenderem qual o significado das 

tecnologias digitais da Calagaz para as suas empresas. Os eventos foram também 

suportados com materiais da colecção Xerox®’s ProfitAccelerator, incluindo o Essentials 

Kit, Vertical Market Kits, Open New Opportunities Kit e Designing for Agencies Guide. 

O patrocínio com o Public Relations Council de Alabama proporcionou a Calagaz a 

oportunidade de falar e se apresentar a uma vasta audiência, a comunidade de relações 

públicas de Alabama. A Calagaz patrocinou o evento e Lepine fez a apresentação inicial 

em nome da Calagaz. Lepine falou sobre o marketing 1:1 e Making Digital Work for You, 

mostrando estudos de caso específicos num vasto leque de indústrias. 

Lepine também ajudou a desenvolver um curso de vendas onde os passos do processo 

de vendas eram transmitidos à equipa de vendas da Calagaz. Ela ofereceu perspectivas 

sobre a identificação e solidificação do processo de vendas ideal para a Calagaz com base 

no seu plano de negócio. 

Como parte da implementação da sua estratégia de marketing, a Calagaz juntou-se 

à National Restaurant Association (NRA) tornando-se um patrocinador da divisão 

de marketint da NRA; uma jogada que deu à empresa uma proeminente visibilidade 

durante a convenção anual da NRA em Chicago. 

Todas estas acções, juntamente com a orientação da mensagem para os canais de media 

adequados, permitiram à Calagaz uma maior exposição colocando-a frente às pessoas 

certas para comprarem os seus serviços. Como resultado, a empresa alargou o seu 

trabalho no mercado dos restaurantes. 

Esta exposição permitiu maior publicidade tendo a Calagaz sido notícia nos artigos de 

jornal e spots de rádio, tendo mesmo sido convidada para falar em Webinars e eventos 

públicos. 

A relação comercial com a Xerox 
“A orientação do Xerox BDC, assim como o plano estratégico de marketing, os recursos 

do ProfitAccelerator, os “lunch and learn” e as vendas direccionadas para os mercados 

verticais foram parte integrante do nosso crescimento e sucesso na impressão digital e 

marketing direccionado”, afirma Calagaz. 

Tornando-se um forte proponente do planeamento de marketing e de negócio, Calagaz 

acredita que a prática destas disciplinas se encontra muito ausente da indústria da 

impressão. “O programa para o desenvolvimento do negócio da Xerox é uma forma de 

os proprietários de centros de impressão eliminarem o fosso entre a produção diária e o 

planeamento para o futuro,” afirmou ele. 
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O Business Development Program da Xerox é composto por duas opções de suporte, o 

que foi apreciado pela Calagaz. Uma são os Xerox ProfitAccelerator® Digital Business 

Resources, que incluem uma colecção com mais de 100 ferramentas “faça você mesmo”, 

kits, programas, modelos e recursos para impressão digital. A outra são os Xerox 

Business Development Consulting Services, que oferecem um portefólio completo de 

formação e serviços profissionais prestados em todo o mundo pela Xerox e por uma rede 

de profissionais de outras empresas. O principal objectivo destes serviços é ajudar os 

clientes como a Calagaz a transformar o seu negócio digital, melhorar a actividades de 

vendas, a eficiência operacional e estimular um crescimento futuro. 

Figura 4: Xerox Business Development Services 
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Recomendações 
A Calagaz reconheceu que o crescimento do negócio assenta em estratégias sólidas de 

marketing e tecnologia. A abordagem equilibrada da empresa resultou num sucesso no 

mercado dos restaurantes. A empresa fomentou a sua presença num mercado vertical ao 

investir em tecnologia que prevê um futuro crescimento das tiragens, ao mesmo tempo 

que a suporta com um plano bem elaborado para que esse crescimento seja realizado 

através da educação dos clientes, de parcerias e relações públicas. 

A receita da Calagaz Digital Printing & Imaging para o sucesso baseou-se nos seguintes 

três ingredientes filosóficos chave: 

1.  O crescimento do negócio é uma jornada, não um destino. Joe Calagaz 

reconheceu que as acções realizadas no presente influenciam o futuro. A empresa está 

a construir para o futuro através de esforços contínuos para o desenvolvimento do 

negócio. 

2.  O direccionamento para mercados verticais maximiza os recursos. Ao 

servir um público específico, a Calagaz conseguiu aumentar os volumes de impressão 

em tipos de trabalhos equivalentes no seu equipamento digital. Ao dedicar recursos 

para entrar em força no mercado dos restaurantes originou um contínuo fluxo de 

clientes com requisitos e exigências semelhantes. 

3.  A promoção é mais do que um calendário ou um postal. É claro que estes 

artigos impressos são importantes, mas só por si não são suficientes. O lado pessoal 

da promoção é o que consegue a venda. A Calagaz perseguiu estratégias activas 

de promoção através de eventos e patrocínios que estabelecem relacionamentos e 

educam os clientes sobre os seus serviços. 

Este material foi especificamente preparado para os clientes da InfoTrends, Inc. As opiniões aqui expressas representam a nossa interpretação e 
análise da informação disponível para o público em geral ou divulgada por indivíduos responsáveis das empresas referidas. Acreditamos que as 
fontes de informação em que se baseia o nosso material são fiáveis e aplicamos o nosso melhor juízo profissional aos dados obtidos. 
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