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Olivier Ferraton é um homem de negócios que não abre mão dos prazeres da vida - bons 
restaurantes, vinhos e tempo livre para ele são essenciais. "Sou francês, afinal", diz, entre o sério 
e o irônico. Nascido em Lyon e criado no litoral da cidade de Marselha, Ferraton é apaixonado por 
mergulho e fala com gosto da pequena vinícola de sua família no Sul da França.   
   
Apesar desse lado hedonista, o executivo dificilmente encontrou muitos motivos de regozijo 
quando, no início de 2005, foi despachado para o Brasil com a espinhosa missão de desemperrar 
a reestruturação da Xerox no país. Era um prato indigesto.  
 
Uma das maiores operações da empresa, que por décadas foi a principal fonte de lucro fora dos 
EUA, nos últimos anos a Xerox Brasil havia se constituído em uma dor de cabeça para a matriz. 
Em seu primeiro ano à frente da operação, Ferraton enxugou a linha de produtos, motivou a 
equipe, ouviu horas de queixas de antigos clientes e transformou uma companhia habituada a 
vender seus equipamentos diretamente em um negócio sustentado por centenas de revendas 
associadas.  
 
Por ser uma operação grande e repleta de particularidades, as mudanças que a executiva-chefe 
Anne Mulcahy começou a promover em 2001, quando assumiu o comando mundial da Xerox, 
encontravam dificuldade para sair do papel no Brasil.  
 
Ferraton lembra que, ao assumir o cargo de presidente da operação local, assustou-se com a 
complexidade que encontrou. De pronto, deparou-se com a ameaça potencial de a subsidiária 
perder até US$ 900 milhões em disputas trabalhistas e impostos não pagos - um nó que ainda 
não foi desatado. Enquanto as batalhas judiciais seguem, a empresa depositou, no fim de 2005, 
US$ 117 milhões em juízo no país.  
 
Os problemas não paravam por aí. Parte da equipe brasileira estava visivelmente fora de forma 
para enfrentar a concorrência. Anos de bonança em que o nome Xerox vendia sozinho 
amoleceram o tutano para as negociações difíceis. Na década de 80, a empresa chegou a ter 90% 
de participação no mercado de máquinas de impressão de grandes volumes e 80% em cópias 
descentralizadas no Brasil. A Xerox atuava quase sem concorrência no país.  
 
Mas, ao longo dos anos 90, a liderança da companhia em todo o mundo foi erodida pela 
computação pessoal - e a operação brasileira não ficou imune a esse processo. As pessoas 
substituíram a prática de tirar cópias de papéis pela de imprimir os arquivos digitais de seus PCs. 
Foi uma daquelas rupturas de tecnologia que atingem o coração de um modelo de negócios - algo 
similar ao que a fotografia digital fez com companhias como Fujifilm e Kodak um pouco mais 
recentemente.  
 
A empresa cujo nome é sinônimo de fotocópia perdeu espaço para concorrentes que lideravam a 
nova onda, como a Hewlett-Packard. Foi falta de visão: a Xerox desprezou o potencial das 
impressoras jato de tinta, apenas para ver a HP fazer desse produto o pilar de uma unidade que 
se tornou maior do que a Xerox inteira.  
 
De 2001 em diante, foi posto em marcha um agressivo plano de corte de custos que incluiu a 
redução de 96 mil funcionários para 55 mil em todo o mundo. Paralelamente, a empresa reviu sua 
contabilidade e lançou produtos e serviços, como terceirizar o armazenamento, recuperação e 
impressão dos documentos de grandes clientes. Essas medidas resgataram a Xerox da beira da 
falência. Mas, quando Ferraton chegou ao país, a situação ainda estava indefinida na subsidiária.  
 



Desde o fim dos anos 90, a operação nacional passou por sucessivas fases de uma arrastada 
reestruturação que nunca chegava ao ponto final. Milhares de pessoas foram demitidas - a Xerox 
teve 8 mil funcionários no Brasil; hoje, conta com pouco mais de mil. Ainda assim, ninguém sabia 
dizer se os cortes haviam terminado.  
 
"O processo foi muito desgastante. Ele deveria ter sido mais rápido e profundo", disse um 
executivo que acompanhou as demissões. "No Brasil, a reestruturação afetou o que a empresa 
tinha de melhor: a moral dos funcionários. Foi uma morte anunciada que gerou um clima ruim e, 
como conseqüência, a perda dos principais talentos."  
 
Por traz desse calvário, havia uma queda de braço entre duas visões conflitantes no comando da 
Xerox Brasil. Um grupo de diretores achava que as mudanças globais deveriam ser 
implementadas a conta-gotas no país. Essa ala considerava que seria suficiente cortar custos e 
fazer ajustes pontuais. Outra facção defendia uma reviravolta no modelo de negócios local, 
alinhando a subsidiária com as novas diretrizes internacionais de uma tacada só.  
 
A matriz percebeu que seria necessário alguém de fora para quebrar o impasse. Foi nesse clima 
que Ferraton desembarcou no Brasil. "Antes todo mundo achava que tinha a reposta para os 
problemas da Xerox Brasil. O financeiro, o marketing, a área de vendas - cada um tinha a 
solução", diz Washington Botelho, diretor executivo da divisão de serviços da empresa. "Com o 
Olivier, ocorreu uma unidade. Ele veio com o respaldo da corporação."  
 
O executivo não falava uma palavra de português, mas trouxe na bagagem a experiência de ter 
dirigido outras operações internacionais da Xerox, incluindo África do Sul e Centro-Leste da 
Europa, que compreende Croácia, República Checa, Hungria, Polônia, Eslováquia, Eslovênia e 
Turquia. Lidar com culturas diferentes não era problema.  
 
"A Xerox do Brasil era uma companhia muito complexa. Meu desafio foi simplificar sua estrutura", 
afirma Ferraton. "Há dez anos, a companhia não tinha concorrência aqui. Hoje, isso mudou. A 
Xerox foi obrigada a aprender a ouvir os clientes."  
 
E Ferraton foi obrigado a aprender português - ainda com sotaque carregado e recorrendo a 
palavras em inglês aqui e ali, mas fluente - para poder colocar em prática seu estilo de gestão 
baseado em muita conversa com clientes, fornecedores e funcionários.  
 
 
Mas, ainda antes do português, vieram as mudanças. A primeira foi desmontar de vez o modelo 
de aluguel de equipamentos que por anos foi a mina de ouro da Xerox no Brasil - e, ultimamente, 
vinha sendo a sua ruína.  
 
Com o tempo, a companhia acabou com uma quantidade enorme de produtos diferentes alocados 
em empresas de todo o país, para as quais era obrigada a prestar suporte técnico. O custo de 
estocar peças de equipamentos fora de linha começou a pesar, assim como o de treinar e manter 
a força de vendas e de prestação de serviços.  
 
"Se um cliente tinha uma máquina no Acre, a Xerox precisava atender diretamente, o que por 
vezes significava mandar um funcionário de avião até lá para reparar algum problema", diz um 
funcionário. "Era absurdo."  
 
O fim desse modelo já estava em curso, mas Ferraton acelerou e concluiu o processo. O sistema 
de aluguel foi extinto e, em seu lugar, a Xerox formou uma rede de revendas para distribuir os 
seus produtos em todo o território nacional. As 250 maiores empresas do país continuaram 
atendidas diretamente, mas todas as demais passaram a ser servidas por 400 parceiros de 
negócios - número que deve dobrar até o fim de 2006.  
 



Além disso, Ferraton cortou em 25% as linhas de produtos vendidos no Brasil, mantendo apenas 
os mais rentáveis. A subsidiária passou a seguir a organização da matriz, dividida em três 
unidades de negócios: equipamentos de escritório, que respondem por 25% da receita no país; 
produção, que compreende as máquinas de alto volume de cópias, com 30% de participação; e 
serviços, que inclui terceirizar a impressão para clientes corporativos, com 45%.  
 
Ferraton faz um balanço positivo de seu primeiro ano no país. Antes de mais nada, destaca que já 
se envolveu com os hábitos locais e que adora a vida no Rio de Janeiro, onde mora. À frente da 
subsidiária da Xerox, o executivo espera ter deixado a casa mais arrumada.  
 
É cedo para saber se as mudanças trarão o resultado esperado, mas há sinais positivos. Um deles 
será visível em 16 de maio, quando a Xerox inaugura um centro de distribuição e reciclagem em 
Itatiaia (RJ). A unidade vai reabsorver parte do parque industrial de 1 milhão de metros 
quadrados que a empresa tinha e que foi transferido para a Flextronics em 2001.  
 
Com o anúncio, a Xerox Brasil readmitirá 200 funcionários - as primeiras contratações em um 
bom tempo. "Reintegrar essas pessoas é a experiência mais gratificante desde que cheguei aqui", 
diz Ferraton. Parece uma dose de satisfação modesta para um bon vivant assumido, mas já é um 
começo.  
 

 
 
 
Fonte: Valor Econômico, 2 maio 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. B2. 


