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• Aumento: O volume de contratos iniciais de leasing aumenta em 
8% na comparação com o ano anterior  

• Sucesso: A diversificação da tecnologia e o posicionamento 
internacional se pagam 

• Inovação: A digitalização oferece mais oportunidades para 
crescimento lucrativo  
 

 

São Paulo, 22 de março de 2018 

A CHG-MERIDIAN, especialista em gerenciamento e financiamento de tecnologia não 

cativa, pode olhar para o ano passado como mais um ano fiscal positivo. A empresa, tem 

sede em Weingarten, Alemanha e tem mais de 35 filiais em 22 países. Em 2017, ela 

gerou contratos iniciais de leasing de €1.244 bilhões, aumento de 8% (2016: €1.155 

bilhões). A receita líquida de €57 milhões esteve aproximadamente no mesmo patamar 

que no ano anterior (2016: €58 milhões). O lucro antes dos impostos somou €87 milhões, 

apenas 4% acima do número do ano anterior (2016: €83 milhões).  

“Como nossos clientes estão aproveitando muito a digitalização em TI, em tecnologias 

industriais e em tecnologias de serviços de saúde, conseguimos, novamente, ter um 

crescimento forte e lucrativo em 2017” disse o dr. Mathias Wagner, presidente do 

conselho de gestão da CHG-MERIDIAN, na conferência anual da imprensa.  

 

A CHG-MERIDIAN tem relacionamentos comerciais fortes com mais de 70 parceiros de 

financiamento em 21 países. O volume de financiamento externo conseguido em 2017 

totalizou €1 bilhão, dos quais €155 milhões foram colocados, com sucesso, nos 

mercados de capitais na forma de empréstimos obrigacionistas e empréstimos 

sindicados. Isso levou a uma melhoria adicional nos termos de financiamento, comparado 

a 2016. 

 

Sucesso: A diversificação se paga  

 

De acordo com essa estratégia corporativa, a CHG-MERIDIAN se concentra não apenas 

em TI, mas também em tecnologias industriais e de serviços de saúde e tudo isso levou a 

um desempenho empolgante em 2017. O negócio de tecnologias industriais consiste, 

predominantemente, em investimentos de grandes empresas em máquinas industriais, 

máquinas de vendas automáticas e em equipamentos de manuseio de materiais e de 

logística interna. O negócio contabilizou cerca de 11% do volume total de contratos 

iniciais de leasing.  

 

O negócio de tecnologia de serviços de saúde abrange os principais equipamentos 

médicos usados por muitos hospitais e outros provedores de serviços de saúde, como 

aparelhos de tomografia computadorizada, respiradores e bombas de infusão. Uma das 

A CHG-MERIDIAN continua a gerar 
crescimento lucrativo em 2017  
   

mailto:matthias.steybe@chg-


 

 

 

Pagina 2 de 4  

 

 

 

«EFax» 

 
 

Res: Software da Microsoft 

vantagens dos modelos de financiamento flexíveis é que, em uma era de orçamentos cada 

vez menores, investimentos urgentemente necessários no setor de serviços de saúde 

podem ser obtidos de acordo com as necessidades. Esse negócio contribuiu com cerca de 

9% dos contratos iniciais de leasing em 2017. 

 

“Sendo, agora, especializados em tecnologias industriais e médicas, oferecemos aos 

clientes uma visão abrangente dos custos totais de um investimento em tecnologia”, 

acrescenta o dr. Wagner, explicando a especialização tecnológica e financeira da CHG-

MERIDIAN. “Esses custos são normalmente muito mais altos que o investimento inicial real 

e não há transparência com relação a esses custos durante toda a vida do equipamento. 

Isso significa que aspectos valiosos da eficiência e dos custos não são usados."  

 

A CHG-MERIDIAN se beneficia da diversificação geográfica, graças à sua presença 

internacional. Isso permitiu à Empresa estabelecer um modelo de negócio sólido e de base 

ampla. Em 2017, cerca de 50% do volume de contratos iniciais foi gerado fora do mercado-

sede da Empresa, a Alemanha, e todas as regiões contribuíram para seu crescimento 

lucrativo.  

 

Inovadora: A digitalização oferece oportunidades adicionais 

 

A CHG-MERIDIAN continuou a gerar o desenvolvimento de habilidades digitais no ano 

passado, como pode ser visto de seu envolvimento na iniciativa D21. Essa iniciativa é a 

maior rede sem fins lucrativos da Alemanha para a sociedade digital e consiste em 

representantes de organizações do comércio e da indústria, da política, da ciência e da 

sociedade civil.  

 

“As empresas estão cada vez mais dispostas a ajudar os funcionários a fazer um uso maior 

de tecnologias digitais para se prepararem para o futuro e conseguir manter sua 

competitividade. Nossas soluções de TI, particularmente nossas soluções de mobilidade 

empresarial, oferecem suporte, precisamente, a essa tendência. Acredito, intensamente, 

que, com nossa gama de soluções, ainda podemos descobrir potencial considerável para 

crescimento na maioria de nossos mercados", diz dr. Wagner. Isso incluirá a digitalização 

de interfaces adicionais do cliente e o desenvolvimento de serviços complementares para 

soluções de mobilidade empresarial.  

 

Previsão otimista para 2018  

 

Em 2018, com sua estratégia digital, a CHG-MERIDIAN tem como objetivo melhorar os 

processos internos e relacionados ao cliente, digitalizando-os. A empresa, em si, pode fazer 

mais uso de tecnologias digitais para automatizar, simplificar e acelerar, ainda mais, seus 

processos e se beneficiar das vantagens criadas com isso. A CHG-MERIDIAN está 

confiante de que pode sustentar seu caminho de crescimento dinâmico em 2018.  

 

 

 

 

Para mais informações, acesse:  

www.chg-meridian.com  

 

 

 

 

file://///v246/profiles$/dru/Desktop/www.chg-meridian.com%20%20


 

 

 

Pagina 3 de 4  

 

 

 

«EFax» 

 
 

Res: Software da Microsoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHG-MERIDIAN: A Empresa 

CHG-MERIDIAN é uma das empresas líderes entre os prestadores independentes de serviços de gerenciamento de 
tecnologia para o setor de TI, industrial e da saúde. Com cerca de 900 funcionários, a CHG-MERIDIAN oferece aos clientes 
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suporte abrangente para sua infraestrutura tecnológica – incluindo desde consultoria, serviços financeiros e operacionais, 
até serviços de recomercialização de equipamentos em seus dois centros de tecnologia e serviços na Alemanha e Noruega. 
A CHG-MERIDIAN oferece gerenciamento eficiente de tecnologia para empresas de pequeno, médio e grande porte, e 
também para órgãos governamentais. Atualmente, ela atende mais de 10.000 clientes ao redor do mundo, gerenciando 
investimentos tecnológicos que ultrapassam mais de € 4,6 bilhões. O Sistema de Gestão Tecnológica e de Serviços 
TESMA® online oferece a mais de 15.000 usuários transparência absoluta no gerenciamento de tecnologia. A Empresa tem 
escritórios em 35 endereços espalhados por 22 países; sua sede fica na cidade de Weingarten, no sul da Alemanha. 


