
Xerox prepara ofensiva no grande varejo  
Heloisa Magalhães 
 
Desde janeiro sob o comando de mais um francês - Hervé Tessler, que veio substituir o 
conterrâneo Oliver Ferraton - a Xerox do Brasil começou o ano já com novas frentes de 
atuação. Uma delas é a ampliação de três para 11 o número de distribuidores e a chegada dos 
produtos da companhia americana às lojas de departamentos e grandes varejistas.   
 
Em paralelo, Tessler quer mostrar que o uso da cor na impressão de documentos, 
correspondências, contas, pode ser utilizado como diferencial na relação entre prestador de 
serviço e clientes. As próximas mensagens publicitárias da companhia serão nesta linha.   
 
A chegada às cadeias de varejo é um movimento da companhia para disputar o mercado de 
usuários domésticos e de pequenos escritórios. Afinal a Xerox, que tem o nome vinculado a 
cópias, por muito tempo foi mais próxima dos grandes clientes corporativos e de gráficas. A 
tecnologia laser, carro-chefe da empresa, ainda ocupa um lugar de pouco destaque no 
universo brasileiro atendido pelos equipamentos "jato de tinta". A estratégia é reverter isso, 
chegando aos clientes de pequenos escritórios e o doméstico, com ofertas de opções a laser a 
menor custo de manutenção.   
 
Neste trimestre, já foram lançados quatro modelos de impressoras com preço abaixo de R$ 
500 e uma laser colorida a R$ 1,2 mil. Para chegar mais perto do consumidor foi criado um 
site em parceria com a Americanas.com, batizado de Xeroxfacil.com.br. O submarino.com.br é 
outro revendedor.   
 
As negociações seguem para ampliar o leque no varejo e enfrentar concorrentes. Esse 
mercado deve atingir 3,9 milhões de impressoras este ano, 20% a mais em relação a 2006. 
Foram 3,31 milhões de máquinas adquiridas em 2006, volume já 49,3% superior ao do ano 
anterior. O faturamento do setor, segundo estudo da empresa de pesquisas IDC, chegou a US$ 
751 milhões, alta de 32,2% sobre 2005.   
 
A maior abrangência da isenção de PIS e Cofins sobre computadores de até R$ 4 mil deve 
alavancar as vendas para equipamentos com este perfil e também o mercado de periféricos. 
Não é por acaso que, além da Xerox, concorrentes estudam a produção local, como a 
Samsung; ou ampliam a fábrica, caso da Hewlett-Packard (HP) ; ou ainda contratam mais 
empregados, como a Epson.   
 
Embora não revele números de balanço, a meta de Tessler é que a Xerox cresça, por ano, na 
casa dos dois dígitos e de modo sustentado durante sua administração, que pode durar de dois 
a quatro anos, tempo que ainda não foi definido. Um dos caminhos é dar um salto na divisão 
de produtos para escritório, que junto com as áreas de serviços e sistemas de produção 
gráfica, monta o tripé de atuação da Xerox do Brasil. Veio com o executivo, o israelense Yoram 
Levanon, que é o novo diretor-executivo de operações responsável não só pela área de 
impressoras, como copiadoras ou multifuncionais para escritórios de pequeno porte. Os 
produtos têm velocidades que variam de 12 a 90 páginas por minuto.   
 
O presidente da Xerox do Brasil diz que, assim que desceu as escadas do avião com a família 
no Brasil, sentiu que o país tem tudo a ver com a mensagem que a companhia quer passar ao 
cliente: "O Brasil é colorido. Na bandeira, nas camisas, nos clubes de futebol, no carnaval. Os 
códigos são pela cor. E a maior parte do legado e o futuro da Xerox são ligados a cor", afirma 
o executivo, acostumado ao longo período cinza do clima frio de seu país.   
 
Ele explica que muitos dos clientes da Xerox ainda não descobriram o valor das cores em 
documentos. "Nós somos muito fortes em cores. Temos a tecnologia, pessoas experientes, 
software, hardware, o que é chave para desenvolver as aplicações", diz.   
 
Ao ser indagado se o custo de página colorida não seria um inibidor, o executivo afirma que a 
ótica deve ser pelo valor do resultado. Ele cita um exemplo. Na França, quando a agência 
reguladora de telecomunicações estabeleceu que, independentemente da operadora, o usuário 



poderia utilizar o mesmo número de telefone - a chamada portabilidade - as prestadoras do 
serviço buscaram meios de diferenciar a relação com o cliente. E um dos movimentos foi o de 
enviar correspondência personalizada e com cuidados especiais para cada um. A cor foi um 
diferencial importante.   
 
Tessler destaca que bancos, por exemplo, cada vez mais precisam de soluções nessa linha 
para aprimorar a relação com os clientes que não querem nem de longe perder para o 
concorrente. E lembra que há um universo de soluções mais específicas para ser explorado. 
Ele cita como exemplos as chaves eletrônicas de hotéis, os cartões de acesso aos quartos. 
"Essas chaves podem ser impressas personalizadas com informações que interessem ao 
hóspede, como eventos, promoções na cidade para o perído em que ele estiver no hotel", diz.   
 
O executivo, que nasceu em Paris, em 1963, diz que dois franceses consecutivos no comando 
da companhia americana no Brasil é simples coincidência. "Conheci Olivier (Ferraton). Ambos 
estamos na Xerox há muitos anos. Eu, desde 1987. Foi praticamente o meu primeiro emprego. 
Com a saída de Olivier eu era um dos indicados para substituí-lo, independente da 
nacionalidade. E acabei escolhido", diz.   
 
O executivo estava sediado em Londres na unidade voltada para países emergentes. Era vice-
presidente para negócios na Europa Central, Leste Europeu, Israel e Turquia. Já Olivier 
Ferraton, há dois anos no Brasil, tinha planos de permanecer mais dois, mas como os filhos 
moram em Paris, optou por voltar e ficar mais perto da família.   
 
Colaborou André Borges. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 abr. 2007. Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B4. 


