
Muito mais que mero sinônimo para fotocópia  
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Está lá no dicionário. Xerocar: “reproduzir por xérox”. A palavra é fruto do uso coloquial de uma 
marca registrada: Xerox, a companhia americana que se tornou sinônimo de fotocópia. Hoje, no 
entanto, “xerocar”, para a Xerox, é muito mais que copiar: a empresa, que passou por um longo 
período de prejuízos, demitiu 15 mil funcionários, enfrentou denúncias de maquiagem de balanços 
financeiros e de falência iminente, mudou toda a sua estratégia e já comemora resultados 
financeiros positivos.  

Pois essa mudança contou, desde 2001, com a liderança e a mão de ferro de uma mulher, Anne 
Mulcahy, novaiorquina de nascimento, jornalista de formação e otimista por vocação. Na semana 
passada, ela foi a estrela de um evento realizado no Rio pela Câmara Americana de Comércio. Em 
pauta, a estratégia da Xerox para driblar as oscilações em Wall Street e como uma empresa 
quase falida deu a volta por cima. Em entrevista ao GLOBO, Anne falou sobre as demissões, as 
estratégias e o novo perfil da companhia.  

Mercado doméstico nunca mais: Xerox é só serviço  

O segredo para tirar a gigante do vermelho? Enxugar. Pesquisar. Acreditar. Segundo Anne, três 
foram os segredos para o “turn around” (volta por cima) da Xerox: a luta para conseguir 
estabilidade financeira; a reestruturação da companhia — aí entra o grande número de demissões 
— e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  

— Na verdade, a parte mais importante desse trabalho diz respeito a gente. Para nós, era 
fundamental ter um bom plano e fazer com que nossa gente acreditasse, fizesse parte do esforço 
da companhia e contribuísse para o sucesso.  

Mas, como manter o ânimo dos funcionários depois de tantas demissões?  

— Foi difícil, mas demos incentivos para que as pessoas saíssem e tentamos encontrar caminhos 
para elas. Um dos grandes desafios foi colocar nos corações e nas mentes dos funcionários que 
ficaram que a companhia precisava ficar menor. E nosso pessoal acabou entendendo o tamanho 
do nosso problema.  

Na mudança de estratégia, o mercado doméstico foi abandonado de vez. E a Xerox passou de 
empresa de equipamentos a empresa de serviços. Agora, três são as áreas que sustentam a 
criadora do mouse, da Ethernet e da impressão a laser: gerenciamento de conteúdo, consultoria e 
imagens.  

— Somos agora uma empresa de negócios tecnológicos — resume Anne.  

E por que o mercado doméstico não faz mais parte dos planos da empresa?  

— Quando estávamos decidindo o que fazer para tirar a empresa da crise, descobrimos que o 
mercado doméstico representava muitas perdas. Mas também há outros fatores: a Xerox é boa 
mesmo trabalhando com grandes empresas, não com mercado de consumo, é um fato. A longo 
prazo, esse mercado não seria atraente para gerar renda para a companhia — diz.  

Saindo do mercado doméstico, a Xerox gerou mais oportunidades para três empresas que são, 
hoje, as maiores concorrentes na busca pelo consumidor: HP, Canon e Epson.  



— Esse é um mercado muito difícil. O preço da manufatura dos produtos é muito alto. Ficaram as 
três porque, para os outros, entrar nesse mercado sai muito caro — diz.  

Anne faz questão de frisar: a Xerox abandonou o mercado doméstico, mas as pequenas empresas 
continuam sendo alvos em potencial:  

— Para os pequenos escritórios estamos mais agressivos que nunca.  
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