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O grupo Xerox quer mostrar ao mundo que tem mais do que copiadoras. A empresa 
ficou famosa desde que patenteou o nome xerox para as máquinas de eletrografia 
(copiadoras) em 1948 e revolucionou o mercado com a tecnologia substituta do papel 
carbono. Tanto assim que o nome da máquina se tornou o nome da empresa. Desde 
então, teve seu nome associado à cópia.  
 
A empresa, entretanto, que está há 38 anos no Brasil, tem uma ampla gama de 
equipamentos para escritório, soluções para gerenciamento de documento e ainda 
presta consultoria para a automação de escritórios. “Somos uma empresa de 
informática”, diz o diretor-executivo de Marketing da Xerox do Brasil, Eduard Roosli.  
A companhia iniciou esta semana uma campanha agressiva de marketing em diversos 
países para anunciar a nova estratégia. O valor investido não foi divulgado. Roosli 
lembra que a Xerox inventou a impressão a laser, por exemplo, mas o grande público 
ainda não tem essa percepção.  
 
Segundo ele, a forte reestruturação por que passou o grupo nos últimos dois anos 
motivou uma mudança de atitude no mercado. “Revitalizamos a empresa com enfoque 
em todo o processo que atendemos.”  
 
A Xerox vai capitalizar sua atuação como fornecedora de soluções para escritórios. Até 
o final do ano serão lançados 11 novas máquinas multifuncionais (com as funções de 
impressão, cópia, digitalização e fax) de diversos portes e preços para todos os 
tamanhos de empresas.  
 
Segundo o diretor-executivo da Xerox Global Serv ice, Henrique Pereira, a empresa tem 
soluções para gerenciar toda sorte de documentos, tanto papéis de escritórios, como 
e-mails, faxes, etc. Um exemplo é o sistema Docushare, que garante a digitalização e 
arquivo de documentos.  
 
Metade da receita da empresa vem da venda de produtos e a outra, dos serviços 
prestados, como a consultoria para automação, que pode desenvolver projetos 
incluindo produtos de empresas concorrentes. No ano passado a Xerox faturou US$ 
17,2 bilhões no mundo. Os números do Brasil não foram divulgados.  
Com a reestruturação, a empresa fez cortes, mas não mexeu na verba de pesquisa e 
desenvolvimento. “Investimos US$ 1 bilhão por ano no centro de desenvolvimento em 
Palo Alto, nos EUA”, diz Roosli.  
 
A empresa quer focar ainda suas vendas em impressoras lasers coloridas. A Xerox 
ampliou sua atuação na área em 2000 quando comprou a Textronix, especializada em 
impressões em cera. No mesmo ano, o grupo saiu do mercado de jato de tinta. “As 
impressoras eram mais baratas, mas os suprimentos mais caros”, diz Roosli.  
O grupo volta também a atenção para o mercado de pequenas empresas. Ele tem 
produtos acessíveis, segundo Roosli, como impressoras laser a partir de R$ 500.  
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