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São Paulo, 8 de Agosto de 2003 - Terceiro maior mercado no ranking da Xerox 
mundial, o Brasil deverá ser contemplado com novos investimentos, segundo o 
vice-presidente da corporação, Howard M. Holley. Ele destacou a importância do 
Brasil no que diz respeito principalmente ao desenvolvimento de novos programas, 
devido à mão-de-obra capacitada.  

Howard Holley disse que não enxerga "um momento tão negativo" para a economia 
brasileira. Ao contrário, ressaltou, existem grandes oportunidades no País.  

Leia Também: 

Brasil é o 3º- maior mercado para a Xerox  

São Paulo, 8 de Agosto de 2003 - O vice-presidente da Xerox mundial, Howard M. 
Holley, afirmou que a empresa tem planos de novos investimentos para o País, que 
é o terceiro maior mercado no ranking da corporação. Ele ainda salientou, em 
entrevista à InvestNews, a importância do Brasil no que diz respeito principalmente 
ao desenvolvimento de novos programas, devido à mão-de-obra capacitada.  

O executivo disse que não enxerga "um momento tão negativo" para a economia 
brasileira. Segundo ele, ao contrário, existem grandes oportunidades no País. 
Holley reiterou seu compromisso para alavancar os negócios na filial brasileira, 
existente há 37 anos, com duas fábricas - uma na Bahia e outra no Amazonas -, 
escritórios por todo o território nacional, dois centros de atendimento a clientes, 
televendas, e o Centro de Desenvolvimento de Software de Vitória, reconhecido 
como centro de competência em softwares na Xerox mundial.  

Como o Brasil se encaixa na estratégia atual da Xerox?  

Holley - O mercado brasileiro é muito importante para nós e a prova disso é que 
nos últimos dois anos a nossa CEO esteve aqui pelo menos três vezes. Temos 
acompanhado muito de perto as necessidades desse mercado e também temos tido 
êxito em apresentar tecnologias de ponta para a produção de documentos como, 
por exemplo, a linha DocuTech. Nesse contexto, o Brasil se apresenta não só como 
importante mercado em franca expansão, mas também como apoio ao 
desenvolvimento de programas de maior complexidade, que envolvem capacitação 
de mão de obra e manufatura de componentes.  

Qual é a participação do Brasil dentro do conglomerado?  

Holley - O Brasil é hoje o terceiro maior mercado da Corporação.  

Quanto representa o faturamento do Brasil no total?  

Holley - Somos uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos e, por essa 
razão, em respeito aos nossos acionistas e as regras do mercado norte-americano, 
não reportamos resultados para as afiliadas da Xerox. Somente as informações 
consolidadas que estão disponíveis. No entanto, podemos dizer que a Xerox é uma 
empresa absolutamente forte economicamente que acaba de concluir uma 
reestruturação sem precedentes com resultados surpreendentemente positivos 
como você poderá acompanhar. No Brasil, retornou à estabilidade em setembro do 
ano passado e agora retoma a lucratividade em 2003.  



No Brasil, qual área da Xerox é mais forte e quanto ela representa no faturamento 
local e total?  

Holley - Produção de impressoras e copiadoras coloridas ou monocromáticas para 
alto volume de produção; sistemas multifuncionais para ambiente de escritório 
(copiadoras, impressoras, fax, ou combinações destes) e soluções personalizadas 
(incluindo terceirização). A empresa também é forte em suporte a esses negócios 
ao oferecer um amplo leque de suprimentos, software e serviços. Olhamos 
escritório, produção e serviços da mesma forma. Cada um é estratégico para a 
corporação. A empresa possui um comitê de diretores executivos que prioriza 
competências nos principais negócios de interesse da Xerox.  

A Xerox pretende fazer novos lançamentos este ano? O Brasil fará parte desta nova 
estratégia?  

Holley - Certamente. Não só em produção, mas em todas as linhas que possuímos. 
Só este ano estão previstos 35 lançamentos. Precisamente para o mercado de alto 
volume já anunciamos este ano a DocuTech/DocuPrint 75, a DocuColor 6060, a 
docuTech 7000 CF, e a DocuPrint E100, sem falar na iGen3 que é hoje referência 
em tecnologia cor para produção de documentos que hoje são feitos em ‘offSet’.  

Leia a íntegra da entrevista no site: www.investnews.com.br  
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