
Suprimentos genuínos Xerox®

Mantenha a imagem da empresa  
livre de riscos 

Suprimentos genuínos Xerox® 
e Equipamento Xerox
Made for Each Other®  

(feitos um para o outro)



Se escolher suprimentos de terceiros para 
conseguir uma economia de curto prazo, você 
também colocará a impressora ou sistema 
multifuncional Xerox em risco de um aumento 
intenso no custo total de propriedade, devido 
à substituição frequente de cartuchos de 
toner defeituosos e à perda de produtividade, 
como resultado do tempo de inoperância do 
dispositivo.

Somente a cera sólida genuína 
Xerox fornece um sólido 
desempenho 
Testes da Xerox descobriram que é possível 
que a cera sólida de terceiros produza um 
número de impressões inaceitáveis, o que 
pode ser destacado pela comparação de 
qualidade de imagem a seguir.

Os exemplos à direita mostram claramente 
que a cera sólida genuína Xerox produz com 
superioridade uma qualidade de imagem 
e precisão de cor, enquanto a cera sólida 
de terceiros produz uma ausência óbvia de 
saturação de cor e precisão. Você quer que o 
logotipo da sua empresa tenha a aparência 
do logotipo impresso com a imitação de cera 
sólida de terceiros?

Além disso, a cera sólida genuína Xerox é 
fabricada nos Estados Unidos de acordo 
com padrões rígidos de segurança, saúde 
e meio ambiente. Em geral, a cera sólida 
de terceiros é oriunda da Ásia e os padrões 
podem ser muito diferentes. Uma cera da 
Ásia de terceiros, em particular, possui um 
odor distinto e intenso de um material não 
identificável; seu impacto sobre a saúde 
humana e do meio ambiente é desconhecido.

1   Pesquisa sobre o cliente Xerox em 2011 realizada pela  
Campbell DeLong Resources, Inc.

2  Os resultados atuais podem variar.

A ameaça dos suprimentos de terceiros não se reduz apenas à qualidade de 
imagem. Os suprimentos adquiridos durante a vida do dispositivo Xerox, como 
bastões de cera sólida ou cartuchos de toner, não somente determinam se os 
resultados obtidos da impressão correspondem às expectativas, mas também têm 
potencial de ameaçar a operação confiável da impressora ou sistema multifuncional 
Xerox. Na verdade, uma pesquisa de mercado recente mostrou que 66% dos 
clientes relataram diversos problemas com o uso de suprimentos de terceiros.1 
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Impressão com uso de cera sólida genuína Xerox Resultados típicos ao imprimir com imitação  
de cera sólida2

Desvantagens da imitação de cera sólida:

•   O odor distinto e intenso pode ser desagradável 
a alguns usuários

•   Vulnerabilidade da segurança devido à nova 
transferência de imagens latentes de trabalhos 
anteriores

•   Operação mais barulhenta e sem continuidade 
do dispositivo devido a unidades de manutenção 
danificadas, que resultam diretamente das formulações 
inapropriadas dos bastões de imitação de cera sólida



“Xerox & Third-Party Toners – 
Reliability Test Report” (relatório 
de teste de confiabilidade - 
toners Xerox e de terceiros), 
relatório do SpencerLab Digital 
Colour Laboratory.1

•  Durante testes de rendimento ISO, mais 
de metade das impressoras testadas 
com cartuchos de toner não Xerox 
não conseguiram concluir os testes de 
confiabilidade, porque uma obstrução de 
toner acumulado nas máquinas causou a 
falha prematura de Unidades de tratamento 
de imagens, Rolos de transferência e Fusores.

•  Algumas impressoras evidenciaram taxas 
crescentes de uso de toner e dano de 
embreagem que indicaram falha iminente 
da impressora, enquanto outras ficaram 
inutilizadas de verdade, mesmo com peças 
de substituição. 

•  Todas as impressoras que usaram cartuchos 
de toner de terceiros apresentaram inúmeros 
atolamentos de papel causados, em geral, 
pelo desgaste dos dentes da engrenagem 
ao ficarem cobertos por toner solto. 

•  Todas as impressoras com uso exclusivo de 
cartuchos OEM Xerox foram capazes de concluir 
os testes de rendimento ISO sem qualquer 
problema de confiabilidade importante. 

1  Para obter o relatório completo, visite:  
http://www.spencerlab.com/reports/SpencerLab-Xerox_
Third-Party_Toners-Reliability_Test_Report_June2009.pdf

Avaliação comparativa de 
desempenho da Buyers 
Laboratory Inc. - “Xerox 
OEM Print Cartridges vs. 
Remanufactured Cartridges.” 
(cartuchos de impressão OEM 
Xerox vs cartuchos reciclados)2

•  Os cartuchos genuínos Xerox forneceram um 
desempenho de rendimento de página que 
excedeu o desempenho dos cartuchos não 
Xerox em 27%.

•  Na categoria de teste de confiabilidade, 
os cartuchos OEM Xerox forneceram um 
desempenho impecável, sem a ocorrência 
de um único problema de confiabilidade. 
Em contraste, cada uma das três marcas de 
reciclados apresentou uma falha de cartucho. 

•  A qualidade de imagem geral produzida 
pelos cartuchos genuínos Xerox excedeu 
a qualidade dos três cartuchos reciclados, 
com os cartuchos Xerox produzindo com 
superioridade os textos, desenhos a traço 
e sólidos, exibindo também consistência 
superior de qualidade de imagem geral.

2  Para obter o relatório completo, visite:  
http://www.buyerslab.com/products/samples/ 
Xerox-Cartridges-vs-Remanufactured-Cartridges.pdf

Testes detalhados realizados por laboratórios independentes de avaliação 
de impressoras reforçam a importância do uso de suprimentos genuínos Xerox 
nas impressoras e/ou sistemas multifuncionais Xerox. Os relatórios mostram 
que quando amostras de três marcas de toner não Xerox foram usadas nos 
dispositivos Xerox, os seguintes problemas foram encontrados: vazamento de 
toner; qualidade de impressão inferior, incluindo raias, fantasma, distorção de 
texto e instabilidade de cor; falha de cartucho; atolamentos de papel; e algumas 
falhas totais de dispositivos. 
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De acordo com o SpencerLab, uma impressora 
Xerox testada com cartuchos de toner 
genuínos Xerox não apresentou vazamento 
de toner detectável.

Toner não Xerox

De acordo com o SpencerLab, todas as 
impressoras Xerox testadas com cartuchos 
de toner não Xerox apresentaram grave 
vazamento de toner, como no exemplo 
mostrado acima.

De acordo com o Buyers Laboratory Inc., 
algumas impressões produzidas com 
cartuchos de toner não Xerox apresentaram 
defeitos de qualidade que resultaram em 
inutilização das impressões, como formação 
de imagem externa repetitiva (esquerda) e 
faixas de meio-tom (direita).

Todas as impressoras que usaram 
cartuchos de toner de terceiros 
apresentaram inúmeros atolamentos 
de papel e produtividade reduzida.

Os cartuchos OEM Xerox não 
apresentaram um único problema 
de confiabilidade.

Mais da metade das impressoras 
testadas com cartuchos de toner não 
Xerox não conseguiram concluir os 
testes de confiabilidade ISO.

Os cartuchos genuínos Xerox forneceram 
um rendimento de página superior em 
até 27% do que os cartuchos não Xerox.
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Suprimentos não Xerox –  
não vale a pena correr o risco
Quando você escolhe suprimentos Xerox, você 
deposita sua confiança nos nossos mais de 
70 anos de inovações tecnológicas para obter:

•  Operação livre de problemas

•  Confiabilidade total

•  Precisão e consistência de cor superiores

•  Valor de longo prazo 

•  Ênfase na conformidade com leis ambientais 
e trabalhistas

Por que arriscar seu equipamento? 
É muito claro que aqueles que escolhem cera 
sólida e/ou cartuchos de toner não Xerox, para 
conseguir uma economia insignificante de 
curto prazo, colocam a impressora ou sistema 
multifuncional Xerox em risco de um aumento 
intenso no custo total de propriedade, devido 
à substituição frequente de cartuchos de 
toner defeituosos e à perda de produtividade, 
como resultado do tempo de inoperância 
do dispositivo.

Além disso, vários fabricantes terceiros não 
mantêm conformidade com os padrões ISO. 
E também, os danos ao equipamento Xerox 
causados pelo uso de suprimentos não Xerox 
não são cobertos por qualquer garantia 
ou contrato de serviços Xerox, ficando a 
responsabilidade exclusivamente para o cliente.

Se optar pelo uso de cera sólida e/ou toner 
de terceiros, fique ciente das condições 
trabalhistas e ambientais desconhecidas sob 
as quais esses suprimentos são fabricados. 
Certifique-se de que os suprimentos que você 
compra reflitam a identidade da marca da sua 
empresa e o valor transmitido.

Os suprimentos genuínos Xerox são formulados 
e projetados especificamente para cada 
produto, para fornecerem a melhor qualidade 
de imagem e a impressão mais confiável. Os 
suprimentos não Xerox podem simplesmente 
não fornecer a mesma produção de alta 
qualidade–consistência e confiabidade–que os 
suprimentos genuínos Xerox.

Colocando de forma simples: os suprimentos 
genuínos Xerox e o equipamento Xerox 
foram feitos um para o outro.

Evite olhar apenas para a  
ponta do iceberg

Gastos óbvios

•	 Custo da impressora ou sistema 
multifuncional Xerox

•	 Custo do cartucho ou cera sólida

•	 Custo por impressão

Custos ocultos

•	 Confiabilidade reduzida

•	 Eficiência reduzida 

•	 Produtividade reduzida 

•	 Qualidade de impressão ruim

•	 Custos maiores de serviço

Se você opta por suprimentos de 
terceiros para obter uma economia de 
curto prazo, você coloca sua impressora 
ou sistema multifuncional Xerox em risco 
de um aumento intenso no custo total 
de propriedade, devido a gastos futuros 
imprevisíveis. 


