


A sra. conversa com muita gente o
tempo todo—clientes, parceiros e
funcionários. Como separar uma idéia
muito boa de uma revolução de verda-
de, algo tão valioso que a sra. deseja
implementar na mesma hora?
Sou forçada a dizer que não há muitas
idéias radicalmente boas. Há várias gran-
des idéias, mas não existe capacidade
de executar todas elas e, algumas vezes,
é uma questão de fazer escolhas sobre
um foco real na área de execução e não
apenas na parte que envolve a tal boa
idéia. Eu te dou um exemplo:fizemos uma
mesa redonda com agentes-proprietá-
rios e estávamos muito concentrados no
crescimento e no apoio com ferramentas.
Eles disseram:'Uma das coisas que acha-
mos que seria de grande ajuda é que, se
conseguirmos encontrar e manter nossas
equipes em um ritmo melhor do que o
atual, a sua capacidade de crescimento
através da gente será bem maior. Por que
não formamos equipes em conjunto para
nos concentrar em estratégias de busca e
manutenção de pessoas?'

Envolver a área de recursos humanos
da Xerox nessas operações...
Foi exatamente isso que eles nos pedi-
ram. Acho que é uma grande idéia e vou
me envolver no processo para ter certe-
za de que estamos concentrados nisso.
Também é ótimo que o processo seja
desenvolvido com os nossos parceiros, e
esse tipo de iniciativa está se tornando
a melhor forma de conseguir uma boa
execução. Quando você consegue desen-
volver algo com seus parceiros ou realizar
coisas no próprio local, a sua capacidade
de execução e de conseguir um retorno
do mundo real...

Eu ia perguntar sobre isso. Como o pro-
cesso de duas pessoas que concordam
sobre uma determinada maneira de
fazer avança até chegar a 50.000 pes-
soas realizando uma tarefa?
Eu diria que, entre tudo aquilo que con-
versamos sobre os negócios que são difí-
ceis de realizar, a coisa mais importante a
fazer é ter um alinhamento com 50.000
pessoas e seus parceiros e clientes.

É uma questão de multiplicar por diver-
sas vezes...
Com certeza. A razão pela qual eu gosto

de participar de eventos e falar para 500
ou 1.000 pessoas é porque quanto mais
compartilhamos e nos alinhamos, melhor
estaremos preparados dentro de uma
perspectiva de execução. Desta forma,
eu observo este quadro e digo: começou
como uma boa idéia, mas contamos com
ótimas ferramentas através dos nossos
grupos Six Sigma para começar a reunir
as pessoas para pegar as boas idéias e, de
uma maneira muito disciplinada, encon-
trar formas de separar as coisas e criar um
caminho para a implementação necessá-
ria para chegar até o sucesso, com peso
grande na comunicação e treinamento. É
preciso formatar e entregar a messagem,
ouvir o feedback, saber adaptar, e reunir
as pessoas em torno de uma boa idéia
em comum com a meta da execução. Essa
foi a maneira como salvamos a Xerox.
Esse foi o conceito que realmente salvou

saber ouvir melhor. Estamos mais humil-
des e aprendemos muito nesse caminho.
Esse é o ponto principal para nos manter
afiados e com fome de fazer uma empre-
sa melhor.

A próxima geração de executivos será
formada na busca global e instantâ-
nea de certos mecanismos populares
de buscas e, ao mesmo tempo, mui-
tos clientes estão preocupados com
o cumprimento da Sarbanes-Oxley e
em estar aptos a resgatar cada simples
detalhe.
Vamos ajudá-los neste processo. Nossa
estratégia é oferecer um caminho entre
o mundo baseado em papel e o mundo
digital, que precisará ser implementado
para que possam tirar vantagem destes
tipos de ferramentas e capacidades dis-
poníveis. Grande parte das nossas áreas

nossa companhia. As pessoas se envol-
veram, acreditaram no processo, arrega-
çaram as mangas, e agiram em conjunto
para realmente enfrentar os problemas
da companhia.

Na época, eles tiveram um grande
incentivo. A empresa estava em péssi-
mas condições e foi uma crise pública.
Como continuar a incentivar as pessoas
quando os tempos voltam a melhorar?
Eu sempre faço com que lembrem do
passado. Se há uma coisa que devemos
aos nossos clientes e acionistas é que
não esquecemos as lições que apren-
demos. Faço questão de falar sobre as
lições aprendidas e como elas tiveram um
impacto em como somos como empre-
sa, e como isso representa uma grande
vantagem. Você não escolhe aprender
através de crises, mas se está numa situa-
ção dessas, o que deve ser reforçado é o
fato de que não podemos cair novamen-
te. Acho um grande incentivo dizer que
estamos melhor e que parte disso vem de

de serviços envolve processos digitais,
ou seja, não basta ter a tecnologia digi-
tal: é preciso tornar digital a maneira
como você trabalha. É preciso ter a pos-
sibilidade de automatizar, e toda essa
estratégia de documentos inteligentes
envolve a automatização e a substituição
de várias tarefas manuais e os processos
de documentos. Vamos ser os melhores
nesta área e vamos ajudar nossos clientes
a passar de um mundo com trabalho
intensivo, complexo e baseado em papel,
para um mundo que é comandado pelo
uso de ferramentas digitais e de buscas.
Uma tecnologia de buscas que sai do
nosso laboratório PARC transforma essa
tecnologia em busca em linguagem natu-
ral ao contrário do ritual de busca que o
Google utiliza atualmente. Estamos inves-
tindo para tentar comercializar a busca
em linguagem natural,e isso é algo muito
importante.

Já li estudos com idéias, que, 10 anos
depois, estão acontecendo, mas a



empresa que realizou os tais estudos
não é a mesma que está colocando as
idéias em ação. Como um executivo,
mesmo uma CEO, pode enfrentar esse
tipo de problema?
Nós investimos em pesquisas. Várias
empresas não fazem isso. Muitas empre-
sas investem apenas em engenharia e
desenvolvimento de produtos. Temos
quatro centros de pesquisas e a razão
por trás disso é que precisamos ter a
invenção e a inovação como parte do
nosso DNA. Quando encontro nosso pes-
quisadores mais importantes pergunto:
Como podemos criar um processo para
oferecer uma inovação ainda melhor?
Eles pedem, de uma certa maneira, para
que não atrapalhemos sua caminhada.

Um pouco vem da hora certa, no lugar
certo, são circunstâncias. Mas acredito
que existe um conjunto de características
que nos possibilita fazer um trabalho
melhor na identificação e formação das
pessoas para torná-las melhores líderes
em geral.

Algum exemplo?
Eu citaria o envolvimento com todas as
pessoas que tem algum tipo de partici-
pação na empresa. No passado, isso não
era importante, mas, como CEO, é preciso
ser o vendedor número um. É preciso sair,
conversar com clientes e dar apoio para
suas operações. É preciso pensar em for-
mar seu grupo de acionistas. Atualmente,
isso não pode ser uma tarefa passiva. É

Porque as grandes inovações geralmente
acontecem pela via da experimentação,
nunca pelo planejamento. Por essa razão,
você precisa estar pronto para investir
em experiências e isso é o lado principal
das pesquisas.Como resultado, você deve
esperar que tudo isso chegue ao merca-
do e é preciso arriscar. Também há dife-
rentes caminhos para chegar ao mercado.
Grande parte da nossa pesquisa atual
está ligada com os nossos serviços.Vamos
investir, vamos levar esses produtos para
fora do mundo da Xerox. Há oportunida-
des de licenciamento, há diversas formas
de comercializar e manter essa grande
base de inovação em ação. Esta é a nossa
meta. Queremos ser uma fonte de inova-
ção. Muitas destas inovações não serão
comercializadas dentro da nossa empre-
sa. Queremos ter uma certa recompensa
financeira com isso, mas não queremos
limitar nossa pesquisa a ser, falando com
franqueza, associada com os produtos do
próximo ano.

É possível formar um CEO ou a pessoa
só consegue aprender no dia-a-dia?
Não acho que há uma fórmula fechada.

preciso pensar sobre o assunto e sobre
o tipo de acionistas que você quer. É
preciso criar um alinhamento dentro da
companhia. Não há nada que possa subs-
tituir isso.

Dentro e fora da empresa?
Os dois lados, pois só existe uma mensa-
gem. Você ficará em má situação se não
administrar todas essas partes envolvi-
das de forma consistente, já que a pior
coisa que pode acontecer são as men-
sagens diferenciadas dentro e fora da
empresa. Acredito que é uma tarefa para
arregaçar as mangas. Grande parte vem
da tendência de ter seguidores em todas
essas pessoas com algum tipo de partici-
pação na empresa. Não acho que existam
mais muitas opções para isso. Acho que
devemos melhorar o foco. Acredito que
é muito importante que muitas pessoas
passem por uma exposição global para
as empresas globais de hoje. Quando
comandei os recursos humanos, passei
a maior parte do tempo nas operações
internacionais da Xerox para conhecer
essas pessoas e saber como essas opera-
ções são imensamente importantes para

ter a capacidade de administrar uma
empresa global. Há uma série de expe-
riências e características que são total-
mente essenciais em qualquer empresa
que você comanda. É preciso ter cora-
gem em fazer a coisa certa. É preciso ter
um pouco de coragem algumas vezes e
apanhar um pouco. Caso contrário, você
acaba comprometendo muita coisa que
deveria ser feita, que é a construção do
valor de longo prazo da companhia. Há
indicadores importantes. Nós simples-
mente não estamos prestando atenção
nestas características como deveríamos.

Pelo que sei, a sra. foi atrás de investi-
mentos e conselhos de Warren Buffett,
que é famoso por jamais investir em
tecnologia ao dizer que não entende
do assunto. Desde então, ele passou a
investir em tecnologia.
Ele investiu, sim. Eu, por acaso, faço com
que ele se lembre disso.

Desde a virada da empresa, a sra. con-
seguiu convencer Buffett de que o tema
não é tão difícil de ser entendido?
Ele tem dado um grande apoio para a
Xerox e tem sido muito gentil em termos
de apoio verbal. Acredito que ele é um
grande defensor da nossa virada e a sua
opinião é baseada em muito daquilo
que conversamos sobre liderança. O
Warren acredita muito nisso. Foi ele
quem me disse:'Antes de mais nada, a
melhor coisa a fazer é focar nos clientes
e funcionários, porque os bancos e acio-
nistas estarão sempre por ali e, no
momento, você não tem nada a dizer
para eles. Concentre seu foco nas pesso-
as que realmente podem tratar de con-
ceitos que desejam ouvir e realizar. Foi
um conselho excelente. Na minha opi-
nião, ele acredita naquilo que conquista-
mos na Xerox. Acho que o ponto de vista
dele como investidor é que há outras
pessoas que observam e estudam
empresas de tecnologia e que essa não é
a praia dele. A lição é fazer bem as coisas
que sabe fazer. Concentre-se no seu
negócio principal e não fique muito con-
fuso ao querer fazer todas as coisas para
todas as pessoas. Acho que ele é um
grande adepto da delegação e de fazer
escolhas que reflitam essa filosofia, e há
muita coisa para ser aprendida nestes
pontos.
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