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Contratos iniciais de leasing da CHGMERIDIAN sobem 15% no primeiro
semestre de 2017
•
•
•

Arrojada: crescimento abrangente e dinâmico na Alemanha e
nos mercados internacionais
Empolgante: tendência positiva no volume de contratos
iniciais de leasing para tecnologias da saúde e indústria
Inteligente: ampla gama de serviços de fim da vida útil para
sistemas de impressão

São Paulo (Brasil), 21 de julho de 2017

Data: 21 de julho de 2017

A CHG-MERIDIAN manteve sua trajetória de crescimento no primeiro semestre de 2017,
com um aumento de € 74 milhões (cerca de 15%) nos contratos iniciais de leasing em
relação ao mesmo período do ano passado. Produtos e serviços inovadores, juntamente
com a maior demanda dos clientes, elevaram a receita com contratos iniciais de leasing
para € 583 milhões nos primeiros seis meses de 2017 (em comparação com € 509 milhões
no primeiro semestre de 2016). "O primeiro semestre de 2017 foi um período de sucesso
para a CHG-MERIDIAN, que registrou crescimento abrangente e dinâmico no volume de
contratos iniciais de leasing na Alemanha e nos mercados internacionais. Por isso, estamos
otimistas em relação ao próximo semestre", declarou Dr. Mathias Wagner, diretorpresidente do CHG-MERIDIAN GROUP. Segundo Dr. Wagner, o aumento nos contratos
iniciais de leasing para tecnologias nas áreas da saúde e indústria também foi animador,
setores estes que foram adicionados ao portfólio de tecnologia da Empresa há apenas
alguns anos.
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Com 37 escritórios em 23 países, a CHG-MERIDIAN oferece soluções não cativas para o
gerenciamento e financiamento de investimentos tecnológicos em empresas
multinacionais, de pequeno e médio porte e também instituições públicas. Tem como foco
tecnologias para as áreas de TI, saúde e indústria.
Crescimento sustentável na Alemanha e internacionalmente
A CHG-MERIDIAN elevou seu crescimento sustentável na Alemanha e nos mercados
internacionais no mesmo período. A receita com contratos iniciais de leasing na Alemanha
também teve um notável aumento de 17%, totalizando € 289 milhões (em comparação com
€ 247 milhões no primeiro semestre de 2016), enquanto o volume total de contratos iniciais
de leasing nos mercados internacionais subiu cerca de 13%, chegando a € 294 milhões
nos primeiros seis meses (em comparação com € 261 milhões no primeiro semestre de
2016).
O lucro bruto do CHG-MERIDIAN GROUP no primeiro semestre de 2017 foi de quase € 84
milhões (em comparação com € 77 milhões no primeiro semestre de 2016), o que
representa um aumento de aproximadamente 9%. Nos primeiros seis meses deste ano,
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vimos a maior contribuição já feita pelas operações internacionais ao sucesso global do
Grupo: o lucro bruto dos mercados fora da Alemanha subiu 21%, totalizando € 38 milhões no
mesmo
«EFax» período (em comparação com € 31 milhões no primeiro semestre de 2016).
Ampla gama de serviços de fim da vida útil: eliminação de dados para impressoras
Res: Software da Microsoft

A recomercialização de equipamentos em fim da vida útil e a eliminação certificada de dados
mantiveram seu aumento inabalável. A CHG-MERIDIAN vendeu quase 252.000
equipamentos recondicionados em seus Centros de Tecnologia e Serviços situados na região
de Frankfurt am Main (Alemanha) e em Skien (Noruega), o que representa um aumento de
cerca de 23% (em comparação com 205.000 vendidos no primeiro semestre de 2016).
O número de clientes aproveitando os serviços de eliminação de dados da CHG-MERIDIAN
também tem crescido. Os processos certificados são oferecidos com vários níveis de
segurança, que variam de acordo com a sensibilidade dos dados. Nos primeiros seis meses
de 2017, registramos o número recorde de 64.000 equipamentos que passaram por
eliminação certificada de dados (em comparação com 57.000 vendidos no primeiro semestre
de 2016).
A CHG-MERIDIAN expandiu as oportunidades de crescimento na área de eliminação de
dados em junho de 2017, quando apresentou seu novo processo de eliminação para
sistemas de impressão. A Empresa é a primeira a lançar um processo de eliminação de
dados para sistemas de impressão, certificado pela empresa de regulação de produtos TÜV
e aplicável a todos os fabricantes e modelos. Em junho, o teste de aceitação realizado pela
TÜV NORD no Centro de Tecnologia e Serviços situado na região de Frankfurt, Alemanha,
foi aprovado. Os avanços obtidos pelo novo processo no campo de eliminação de dados
trarão grandes benefícios a todos os clientes de Soluções de saída de mídia com sistemas
de impressão integrados.
"Esse processo é uma importante adição ao portfólio de produtos e serviços de fim da vida
útil oferecidos por nós – especialistas em recondicionamento profissional e recomercialização
de equipamentos. Nossa solução inteligente para sistemas de impressão não representa
apenas um maior potencial de vendas, mas maior proteção para os dados sensíveis de
empresas e instituições", explicou Dr. Wagner.
Para mais informações, acesse:
www.chg-meridian.com

CHG-MERIDIAN: A Empresa
A CHG-MERIDIAN encontra-se entre as líderes globais no fornecimento de serviços não cativos de gerenciamento de
tecnologia para os setores de TI, industrial e da saúde. Com cerca de 900 funcionários, a CHG-MERIDIAN oferece aos clientes
suporte abrangente para sua infraestrutura tecnológica – incluindo desde consultoria, serviços financeiros e operacionais, até
serviços de recomercialização de equipamentos a partir de 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 agências 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 ®
é on-line e proporciona a mais de 12.000 usuários transparência absoluta no gerenciamento de tecnologia. A Empresa possui
escritórios em 37 endereços espalhados por 23 países; sua sede fica na cidade de Weingarten, no sul da Alemanha.
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