
Xerox do Brasil terceiriza infra de TI 
 
A realidade de mercado das terceirizações de serviços no Brasil aconteceu sob uma grande 
expressão-chave: redução de custos. Para Fernando Chaves, CIO da Xerox do Brasil, este é 
apenas um entre vários benefícios a serem capitalizados. A multinacional agregou segurança e 
rapidez nos mais diversos processos ao terceirizar toda sua infra-estrutura em TI. E o mais 
importante: passou a focar suas ações em seu negócio principal.  
 
Além disso, Chaves é categórico ao afirmar que os resultados da área mudaram da água para o 
vinho para o usuário ao longo de 2002. ''Saímos de uma verdadeira tempestade e, para isso, foi 
necessário promover uma transformação drástica dos nossos processos de negócios''. A primeira 
providência da companhia foi passar para a G&P (Gennari & Peartree) a responsabilidade pela 
manutenção e melhorias de sua plataforma de negócios ERP Oracle Applications 11.03. O CIO 
observa que será de fundamental importância para a companhia em 2004 desenvolver todos os 
acessos externos via portal da Xerox.  
 
Para Chaves, ''uma das principais vantagens que o usuário tem no processo de terceirização é que 
o seu parceiro de negócios vai ao mercado e busca com rapidez profissionais com expertise em 
cada processo e os traz para dentro da empresa''. Em números, a Xerox do Brasil contava com 
300 funcionários em TI e atualmente tem apenas 22. O executivo acredita que a terceirização 
unicamente focada em custos tem pouca chance de dar certo, tendo a necessidade de um objetivo 
estratégico.  
 
''No nosso caso, procuramos no mercado um parceiro como a G&P que pudesse trazer soluções 
para dentro da Xerox e tornar os processos mais rápidos e com mais segurança'', observa. A 
terceirização permitiu que a Xerox voltasse a ser uma companhia competitiva em termos de 
atendimento e pontualidade, pois a excelência de produtos já era patente há anos. Em termos de 
rapidez, alguns dos processos que chegavam a levar horas agora são realizados em minutos ou 
segundos.  
 
No início de 2002, por exemplo, rodava-se de três a quatro ciclos de notas fiscais por dia, o que 
resultava em sérios prejuízos devido a um processamento ineficiente. Atualmente, os ciclos 
acontecem a cada 10 minutos. Neste problema não estava embutido somente o custo de 
tecnologia. ''Tínhamos um monte de custos como multas por não entregar o produto dentro do 
prazo combinado, horas extras de funcionários em várias pontas do processo, custos financeiros, 
entre outros'', lembra Chaves, acrescentando que o trabalho da G&P foi fundamental para 
reverter o quadro.  
 
Atualmente, no eixo Rio-São Paulo, a Xerox não leva mais do que 24 horas entre o recebimento 
do pedido, a emissão da nota fiscal e a entrega do produto na mão do usuário. Desta forma, 
baixou-se o tempo-resposta para o cliente em 50% e a nota fiscal passou a ser impressa no ato 
do pedido.  
 
O diretor de operações da divisão de Outsourcing da G&P, Sérgio Augusto Bocaiúva Senna, 
salienta que a tecnologia de ponta da Xerox possibilita a seus parceiros de serviços a 
oportunidade de desenvolver projetos completos de TI. ''Qualquer fornecedor de serviços que 
trabalhe com uma companhia deste porte precisa de ter uma equipe com expertise para criar 
soluções e respostas rápidas para o cliente'', diz. Ele acrescenta que a G&P conseguiu superar a 
primeira fase emergencial e agora passa para um outro ciclo no qual a qualidade e o 
planejamento das ações precisam ser eficientes e pontuais para alavancar outros negócios para a 
Xerox.  
 
Outro ganho verificado foi a recuperação do call center da Xerox. ''Tínhamos uma taxa absurda de 
35% a 40% de abandono no nosso 0800, apenas no que podíamos registrar. Agora trabalhamos 
com a média usual e aceitável do mercado, entre 1,5% e 2%'', explica Chaves. Entre os planos 



para 2003, a Xerox quer oferecer o SLA (Service Level Agreement, ou contrato de níveis de 
entrega de serviços) para seus clientes, além de medir a satisfação dos usuários com processos 
em TI. A prioridade é saber se os clientes estão satisfeitos com a entrega e a disponibilidade de 
tecnologia, incluindo melhora na produtividade deles. ''Essa pesquisa vai ser uma espécie de carta 
de navegação para direcionar o time de TI da Xerox e de nossos parceiros estratégicos de 
tecnologia''.  
 
Neste contexto, o ERP é uma ferramenta fundamental nos processos de negócios de qualquer 
empresa. Chaves também destaca aí a razão em se ter um parceiro como a G&P, que armazena 
conhecimentos profundos das regras de negócio de um sistema de gestão. A Xerox quer ver a 
aplicação funcionando, trazendo benefícios e proporcionando processos enxutos, mais simples e 
com o mínimo de erros possível. ''A G&P tem nos ajudado a desativar as verdadeiras minas da 
customização, algo muito oneroso no processo de instalação e utilização de um ERP'', ressalta. 
Assim a Xerox quer aprofundar, modificar e tornar as práticas de negócios mais simples para o 
cliente.  
 
As mudanças não se restringem ao ERP. A Xerox alterou processos de negócios que não estavam 
funcionando. A pressão constante que o usuário tem para reduzir seus custos pode levá-lo a 
cometer erros. Outra função da G&P foi identificar pontos de ineficiência e ajudar na correção de 
rota. A conseqüência automática foi a redução de custos devido ao aumento de produtividade. 
Chaves destaca que a Xerox estava com sérios problemas de estoque. ''A G&P foi pró-ativa ao 
identificar o problema e trazer a solução. Logo que as melhorias foram implementadas tivemos 
uma receita adicional de R$ 350 mil no primeiro mês com melhor aproveitamento dos estoques 
disponíveis'', informa o CIO.  
 
Ainda no quesito pró-atividade, a G&P também ajudou a solucionar a gestão de contas a receber 
(ARB). O projeto incorpora todo o processo de cobrança e liquidação que envolve a própria Xerox, 
representantes comerciais e clientes. A operação apresentava problemas e com o auxílio da G&P 
foram promovidas cerca de 200 melhorias no projeto, como o aprimoramento de um workflow de 
cobrança e integração com o call center, estabilizando a operação de cobrança como um todo e 
atendendo as políticas de cobrança de forma ágil e segura.  
 
A partir desta migração, a Xerox vai entrar de vez na tecnologia de Portais. Em 2004, todos os 
acessos externos serão realizados através deste portal e as aplicações serão desenvolvidas a 
partir deste plataforma. Significa que todos os acessos externos de clientes, fornecedores e 
parceiros comerciais serão realizados através deste Portal. Também em 2004, a Xerox quer 
atualizar a sua plataforma atual Oracle Applications 11.0.3 para o novo ambiente de negócios 
Oracle Applications, na versão 11.i. ''Vamos contar com o empenho da G&P para realizar a nova 
empreitada. É uma mudança muito melindrosa. Não vamos ter margem para errar. Nossos 
usuários e clientes não podem ser sacrificados. Nosso objetivo é fazer uma migração 
transparente, sem traumas e que traga benefícios imediatos para a Xerox'', conclui Chaves.  
 
De acordo com Sérgio Senna, atualmente, 70% dos negócios da G&P são provenientes da 
terceirização. Tanto que dos 3.000 funcionários da companhia, 1.800 estão alocados nesta divisão 
de negócios. Destes, 90 são consultores especializados em ERP (sistema integrado de gestão 
empresarial) . Entre os clientes da G&P figuram empresas do porte da Xerox, GE Celma, TV 
Globo, Unocal entre outros.  
 
Senna observa que grande parte do mercado corporativo já está com seu ERP estabilizado e agora 
já parte para a interligação com os parceiros de negócios. ''As companhias já superaram aquele 
temor do outsourcing total. Perceberam ao longo destes anos que a terceirização é o caminho 
para viabilizar seus negócios e transformar o binômio redução de custos e aumento da qualidade 
em algo real'', finaliza.  
 
Disponível em: <http://www.b2bmagazine.com.br>. Acesso em: 25 jun. 2003. 


