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C INCO ANOS atrás, poucos
investidores apostavam
no futuro da Xerox Corp.

Devastada por um escândalo
contábil, sob investigação da
SEC, a comissão de valores mo-
biliários americana, com vendas
despencando, custo altos e uma
dívida colossal, a antes vitoriosa
empresa escapou por pouco da
concordata. Seus clientes esta-
vam furiosos com seu sistema de
faturamento, e seus empregados
estavam amedrontados com
uma onda de demissões.

Em maio de 2000, a Xerox
promoveu Anne Mulcahy a dire-
tora-superintendente. Ela era
então uma obscura diretora de
recursos humanos que havia
entrado na empresa em 1976
como vendedora. Hoje, Mulcahy
é vista como a responsável por
uma das mais hábeis viradas
desde que Louis V. Gerstner Jr.
resgatou a International
Business Machines Corp.

Mulcahy assumiu a presidên-
cia executiva em agosto de 2001.
Desde então, a Xerox refez seu
balanço para retirar US$ 1,4
bilhão em lucros e fez um acordo
com a SEC pagando uma multa
recorde. Ela reduziu o número
de empregados de 96.000 para
55.000, cortou US$ 10 bilhões em
dívidas, vendeu metade de sua
participação na joint venture
Fuji Xerox e mudou de auditor e
de diretor financeiro.

A empresa aumentou os
lucros nos últimos quatro anos
cortando 26% das despesas admi-
nistrativas e 29% em pesquisa e
desenvolvimento. A Xerox recu-
perou a liderança no segmento
mais sofisticado
do mercado de
c o p i a d o r a s
desenvolvendo
uma grande
quantidade de
novos produtos,
entre os quais
suas impresso-
ras iGen, de US$
1 milhão, que saíram na frente
no novo mercado de impressões
comerciais digitais em cor.

Os desafios continuam.
Depois de triplicar em relação a
seu ponto mais baixo e chegar a
US$ 15, a ação da Xerox ficou
estagnada nos últimos dois
anos. Apesar de os investidores
acreditarem que a empresa está
financeiramente sólida, aumen-
tar as vendas ainda é uma meta
defícil. Mulcahy, de 53 anos,
prevê aumento maior de lucros
e um ligeiro crescimento da
receita este ano. A chave da sua
estratégia é impulsionar as ven-
das de impressoras e copiadoras
em cor, que são quatro ou cinco
vezes mais lucrativas. 

Numa época em que titãs
como a General Motors Corp. e
a Eastman Kodak Co. enfren-
tam questionamentos sobre seu
futuro, Mulcahy compartilhou
algumas idéias sobre como
sobreviver depois de chegar à
beira do colapso e preservar a
capacidade de crescer. Trechos:

WSJ: O que a sra. pensou
fazer nos seus primeiros dias
como diretora-superintendente?

Mulcahy: Primeiro era con-
sertar as questões de liquidez.
Depois, minhas prioridades sem-
pre foram clientes e emprega-
dos: fazer reuniões com empre-
gados nas quais pudéssemos
explicar a estratégia e conquis-
tar alguma confiança, e depois
fazer reuniões com clientes. 

WSJ: E daí a sra. foi falar
com Warren Buffett.

Mulcahy: Ele não investia na
Xerox naquela época, mas foi
generoso dando conselhos. A
mensagem dele era a de que,

num mundo onde um monte de
gente vai bater na sua porta, é
melhor você cuidar de seus clien-
tes e empregados como se sua
vida dependesse disso. Esses
eram meus instintos (também):
seria como ganhar a batalha e
perder a guerra se a gente aca-
basse com um grupo de pessoas
felizes em Wall Street (...) mas
os clientes e empregados não
sentissem de verdade compro-
misso e lealdade da empresa.

WSJ: Como a sra. conseguiu
convencer seus principais exe-
cutivos sobre seu plano?

Mulcahy: No começo, pedi
que decidissem conscientemen-
te se tinham gana para uma
reestruturação. Se não, tudo
bem, e eu os ajudaria a sair.
Três saíram. Os que ficaram
realmente se engajaram.

WSJ: Como a sra. convenceu
os empregados de níveis infe-
riores de que tinha um plano
que poderia funcionar?

Mulcahy: Eu achava que o
que queriam saber era simples-
mente se sobreviveríamos. Mas
isso não era suficiente. Eles
queriam saber como a compa-
nhia ficaria depois. (...)

Escrevemos um artigo que
descrevia como investidores,
analistas, jornalistas falariam
sobre nós e colocamos a data de
dezembro de 2005. Fizemos isso
com a perspectiva daquilo que os
clientes veriam que tinha acon-
tecido com a carteira de produ-
tos, mantendo a carta bem den-
tro do que era possível. Muitas
coisas que esperávamos que
podiam acontecer, aconteceram.

Não tudo. As pessoas me per-
guntam hoje: “Quando isso vai

acontecer?” É
preciso dizer:
“Ei, aquilo foi
inventado.” Mas
era algo que as
pessoas podiam
visualizar e na
qual se agarrar.

WSJ: As ven-
das ficaram

estagnadas nos últimos dois
anos. Essa era uma parte inevi-
tável da transição de analógico
para digital?

Mulcahy: Essa é a dor das
transições de tecnologia. Você
pode sentar e esperar como a
Kodak e a Fuji Photo [Film Co.]
e despencar do barranco quando
acontecer. Ou pode migrar.
Estamos saindo das (copiadoras
tradicionais) o mais rapidamen-
te possível. (...) Isso custou seis
pontos de crescimento em 2003,
quatro pontos no ano passado.
Vai nos custar provavelmente
um ponto e meio este ano. (...)
Do ponto de vista do lucro, é
sempre mais atraente ficar na
velha tecnologia. Sempre. Mas
você vai acabar quebrando. 

WSJ: A sra. tem algum con-
selho para empresas antigas
que estão tentando se reestrutu-
rar num mundo de mudanças
tão rápidas?

Mulcahy: Enquanto tenta
resolver uma crise financeira,
tenha certeza de manter-se con-
centrado naquilo que vai fazê-lo
valioso para seus clientes. (...)
Além disso, humildade é real-
mente importante em tempos
assim. (...) Se você teve um
monopólio, é muito importante
desenvolver essa humildade
para realmente ouvir o que seus
clientes estão dizendo e o que
seus concorrentes estão fazendo.

WSJ: É essencial numa
mudança de rumos calcular o
que não deve mais ser feito?

Mulcahy: Para nós com certe-
za foi. A realidade econômica
dizia que tínhamos de fazer esco-
lhas. Naquilo em que éramos
melhores, continuamos a inves-

tir. Se não somos, mas precisa-
mos da operação, então traba-
lhamos com os melhores parcei-
ros disponíveis. Se simplesmente
não somos competitivos e não é
estratégico, caímos fora.

WSJ: O que vocês fizeram
com relação aos clientes? 

Mulcahy: A primeira coisa é
dar o exemplo, sair e reunir-se
com os clientes. Em alguns casos
eles estavam apreensivos em
fazer negócios conosco.
Representantes de vendas pas-
saram maus bocados reafirman-
do que “nós não vamos fechar,
apesar do que vocês estão lendo
nos jornais”. Tornei a coisa pes-
soal. Eles tinham um compro-
misso meu de que não os deixa-
ríamos na mão. (...) A melhor
coisa é que os clientes queriam
realmente que a marca sobrevi-
vesse. (...) A parte importante
foi manter o investimento em
pesquisa e desenvolvimento, que
garantiu que continuaríamos a
apresentar a tecnologia inovado-
ra que eles queriam. 

WSJ: A Xerox já teve situa-
ções de monopólio em patentes
e benefícios incomparáveis
para seus empregados. Ela
poderá voltar a ser o tipo de
empresa que era quando a
senhora começou a traba-
lhar nela?

Mulcahy: Não creio
que nenhuma empresa
consiga restaurar ou
preservar o que a fez
grande. Não tenho ilu-
sões de que podemos
ser a Xerox que já
fomos. Estamos num
mercado muito com-
petitivo. Não somos
um monopólio.
Temos de lutar
para sermos a
melhor do setor.
Acho que se
não ficarmos
olhando o pas-
sado temos
melhor chance
de redefinir
um futuro de
excelência.

Anne Mulcahy tirou a fabricante de copiadoras da beira do abismo. 
Seu desafio agora é fazê-la voltar a crescer num mercado em transição

A arquiteta da virada na Xerox

T H E  WA L L  ST R E E T  J O U R N A L  A M E R I C A S .

5 Dicas de Anne Mulcahy para
salvar uma empresa em apuros: 

n Dedique seu tempo mais a empregados e clientes,
e não a banqueiros.

n Faça cada executivo lidar com alguns clientes; ofereça a porta de
saída para executivos que não acreditarem em seu plano.

n Se autoridades estão investigando, demonstre humildade.

n Admita que seus negócios antigos estão morrendo. 

n Mostre aos empregados como será a companhia sobrevivente. 
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