
Siemens auxilia pesquisadores, universidades e incubadoras 
 
A Siemens lançou ontem, dia 10, seu Portal de Tecnologia Corporativo da Siemens. O portal, 
acessado por um link dentro do site da empresa, tem o objetivo estabelecer um canal de acesso 
para universidades, empresas de base tecnológica, incubadas  e inventores que desejem 
apresentar  projetos de linhas de pesquisas e de desenvolvimento de produtos para a empresa.  
 
A experiência da companhia na Alemanha comprova os bons resultados deste tipo de ferramenta.  
Mundialmente, a Siemens gera, aproximadamente, 75% de sua receita com a venda de produtos 
com menos de cinco anos de existência.  
 
Márcia Beatriz Cavalcante, consultora de gestão de tecnologia e responsável pela coordenação do 
projeto Portal de Tecnologias, explica que os interessados em divulgar suas competências-chave 
para aproveitamento pela empresa ou desenvolver projetos tecnológicos ou pesquisas, em 
conjunto com a Siemens,  poderão registrar suas ofertas no Portal.  
 
As propostas serão analisadas por gestores das unidades de negócios e analistas de tecnologia. 
''Todos os designados possuem capacidade técnica e amplo conhecimento em processos de 
prospecção e seleção de parceiros'', informa Márcia. 
 
A previsão é que no prazo de um mês, a pessoa seja informada sobre o estágio da sua proposta. 
Aquelas que não forem utilizadas, em um primeiro momento, permanecerão no banco de dados 
da companhia para aproveitamento futuro. A  avaliação das propostas será orientada com base 
nas estratégias de negócio da empresa e direcionada a demandas específicas.  
 
A intenção é fomentar parcerias e desenvolvimentos conjuntos cujos resultados seja inovação 
tecnológica, além de  propiciar o compartilhamento de informações e conhecimentos relacionados 
a inteligência competitiva.  
 
Outro objetivo do Portal é gerar conteúdo próprio, com informações sobre o desenvolvimento de  
produtos, processos e serviços do grupo na região Mercosul, bem como divulgar as premiações na 
área de ciência e tecnologia, concedidas pelos principais órgãos de fomento.  
 
O público do Portal encontrará, também, dados sobre as práticas da gestão deste conhecimento 
aplicadas pela companhia, bem como as metodologias e ferramentas de planejamento estratégico 
de tecnologia que a empresa desenvolve e aplica no Brasil em parceria com universidades. O 
portal foi desenvolvido em parceria com a empresa VCORE Novas tecnologias. 
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