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TRAJETÓRIADASIEMENS

‘Empresasestãocondenadasacrescer’
Especialistas dizem que as companhias precisam de alternativas ao setor de manufatura

Licenciadoresapostam
empersonagensclássicos
BettyBoop,GarfieldeSnoopy,
entreoutros,disputamespaço
comanovageraçãoqPÁG.B12

Gigantesglobaissereinventam
paraenfrentarmaisumséculo

Fabricantesdebebidas
trocamolightpelozero
Mudançaéestratégiademarketing
paradararmaissaudávelaos
refrigerantesqPÁG.B12

INOVAÇÃO

1935
ATelefunken, emque aSiemens
tem50%de participação, lança
seu primeiro aparelho de televisão

1847
OengenheiroWerner vonSie-
mens cria a empresa Telegraphen-
Bauanstalt von Siemens&Halske

1866
Werner vonSiemens inventa o
dínamoelétrico, que reduz o custo
da geração de energia

1905
É fundada, noRio de Janeiro, a
Cia. Brazileira de EletricidadeSie-
mens-Schuckertwerke

1919
É criada a fabricante de lâmpadas
Osram, joint venture de três
empresas alemãs, incluindo a
Siemens

1978
ASiemens fornece nove
geradores para Itaipu, amaior
hidrelétrica domundo, noRio
Paraná

2005
Aempresa vende sua divisão de
telefones celulares para a
taiwanesaBenQ

2006
ASiemens e aNokia decidem
criar uma nova empresa, unindo
suas divisões de redes de
telecomunicações

NEGÓCIOS

Grupos como Siemens, DuPont e GE trocam de atividade principal em busca do crescimento

MUDANÇA–Osetordeenergiase transformounaprincipal áreadogrupoalemãoSiemens; acima,a fábricadegeradoresparahidrelétricas

TRANSIÇÃO-Silva, daGE:50%do lucrovêmdeserviços financeiros

Renato Cruz
Mariana Barbosa

A agilidade é uma virtude nor-
malmenterelacionadaaempre-
sas novas ou pequenas.Mas gi-
gantes centenárias também
sãoobrigadasamudançasradi-
cais.Conglomeradosmundiais,
como a Siemens, a DuPont e a
GE,passamporumprocessode
reinvenção, para garantir o
crescimentoebuscarasobrevi-
vência pormais um século. En-
quanto a indústria migra para
lugarescommão-de-obraquali-
ficada e de baixo custo, como a
China e outros países da Ásia,
asempresasamericanaseeuro-
péias se voltam para a presta-
çãodeserviçoseparaaintegra-
ção de grandes projetos.
Em 1847, na Alemanha, o en-
genheiro Werner von Siemens
criou a Siemens & Halske, que
fabricava peças de telégrafo.
Ele desenvolveu um processo
para isolar cabos usando guta-
percha,umlátexnaturalextraí-
doda árvoremalaiaPalaquium
gutta, o que fez com que se tor-
nasse um pioneiro na instala-
ção de cabos de telégrafo sub-
terrâneos e submarinos.
Durante o século 20, as tele-
comunicações forama ativida-
de principal da Siemens AG.
Não émais. Em2005, a empre-
sa decidiu vender sua divisão
de aparelhos celulares para a
taiwanesa BenQ e, no ano pas-
sado, criou uma joint venture
com a finlandesa Nokia, que
concentrouasfabricaçãodere-
des de telecomunicações das
duas empresas.
Agora, aáreadeenergiapas-
sou a ser a responsável pela
maior parte do faturamento.
“Estamos passando por dois
anosdemodificaçõesmuitopro-
fundas”, afirmou Adilson Pri-
mo, presidente da Siemens do
Brasil, fundada em 1905. “As

mudanças são ancoradas em
duas megatendências: urbani-
zação e mudanças demográfi-
cas. O foco é oferecer infra-es-
trutura para megacidades,
commaisde 10milhõesdehabi-
tantes.”
AGrandeSãoPaulo já é uma
megacidade, com 18milhões de
habitantes. “Em alguns anos,
São Paulo e o Vale do Paraíba
serãoumacidadesó,com30mi-
lhões ou 40milhões de habitan-
tes”, apontou Primo. A criação
dessasmegacidadestrazescas-

sez de recursos naturais, como
a água, e o crescimento de exi-
gências ambientais. Aomesmo
tempoemquecrescem,ascida-
despassamporumprocessode
envelhecimento da população,
com o aumento da expectativa
devida,oqueexigemaiorescui-
dados na área de saúde.
“ASiemens investiumais de

€ 12bilhõesnaaquisiçãodeem-
presas nos últimos dois anos,
para complementar o portfó-
lio”, disse o presidente da Sie-
mens do Brasil. Em 2004, a
companhia comprou a US Fil-
ter, maior companhia de siste-
mas de tratamento de água da
América do Norte, por US$
993 milhões. “O que oferece-
mos hoje vai além do sanea-
mento, tanto que chamamos a
divisão de tecnologias da
água”, explicou Primo.
Mesmo na área de energia,
emqueaSiemensétradicional-
menteforte,acompanhiainves-
tiu para incluir novas tecnolo-
giasàsua linhadeprodutos, co-
mo sistemas para energia eóli-
ca. Para acompanhar a tendên-
ciadeenvelhecimentodapopu-
lação,aSiemensapostanaárea
de eletromedicina, equipamen-
tos eletrônicos de diagnóstico.
“Dos€12bilhõesinvestidos,me-
tadefoiemeletromedicina”,dis-
se o presidente da subsidiária
brasileira.
A partir deste mês, a Sie-

mens do Brasil vai transferir 3
mildeseus12,8mil funcionários
paraaNokiaSiemens,novaem-
presadeinfra-estruturadetele-
comunicações. A subsidiária
brasileira da Nokia deve trans-
ferir cercade600funcionários.
No ano fiscal encerrado em se-
tembro de 2006, a Siemens re-
gistrouvendasde€87,3bilhões
nomundoedeR$5,4bilhõesno
Brasil.

SERVIÇOS
AGeneralElectric(GE)foicria-
da em 1890 por Thomas Alva
Edison, inventor da lâmpada
elétrica.Aempresadeuorigem
a um conglomerado industrial
que produz turbinas de avião,
geradoresdeenergia, locomoti-
vas, equipamentos médicos e
outros tipos demáquinas.
Soba liderançadeJackWel-
ch,quedeixouapresidênciada

empresa em 2001, a GE fez a
transiçãodeindústriaparaser-
viços.Entre20%e25%darecei-
ta da companhia é proveniente
de serviços ligados aos produ-
tos,comomanutençãodeturbi-
nas. “Quase metade do lucro
vem de serviços financeiros”,
disse Alexandre Silva, presi-
dente da GE no Brasil.
A maior parte dos serviços
financeiros são contratos de
leasingdeaviõese turbinas.Os
negóciosquemaiscrescemsão
ligadosàsustentabilidade,reu-
nidos sob o nome Ecomagina-
tion, que faturou US$ 10 bi-
lhões em 2006 e caminha para
US$ 20 bilhões em 2010. A em-
presa também aposta na área
de ciências da vida, como ciên-
cia molecular e prevenção de
problemas genéticos.
Jeff Immelt, que substituiu
Jack Welch no comando da
GE, decidiu ampliar algumas
estratégias iniciadaspeloante-
cessor. A opção pelos serviços
permite à companhia ter mar-
gens maiores e cria barreiras
deentradaacompetidores.Ou-
traestratégia importantepara
o crescimento da companhia é
a globalização, com a busca de
oportunidades em países co-
moa Índia e aChina.Hoje, 52%
dosUS$ 160 bilhões que fatura
a GE vêm de fora dos Estados
Unidos. A meta é chegar a
60%. ●

Os grandes grupos globais são
obrigados pelos investidores a
se reinventar. “Eles estão con-
denados a crescer, pois acostu-
maramos investidores ao cres-
cimento”, afirmou Luiz Carlos
MoraesRego,professordaFun-
dação Getúlio Vargas. “A Sie-
mens apostoumuito na sua ca-
pacidade manufatureira e, nos
últimos anos, viu que ela já não
era relevante. Amanufatura se
tornou terceirizável, principal-
mente para a China.”
Para Ricardo Gomez, dire-

tor de consultoria da IBM Bra-
sil, as empresas refletem uma
mudança de atitude dos pró-
prios clientes. “Eles não que-

rem mais comprar produtos”,
explicou Gomez. “Os clientes
não conseguem mais adminis-
trartantoscontratos,equerem
serelacionarcomumúnico for-
necedor.”
AprópriaIBMéumexemplo

dessamudança.Aempresanas-
ceu em 1911, da fusão de três
companhias que já existiam,
com o nome de Computing Ta-
bulating Recording (CTR). A
atividade inicial eraaprodução
de máquinas que processavam
dados de cartões perfurados.A
transformação da IBM de in-
dústria para uma empresa de
serviços começou durante a
gestão de Louis Gerstner, que

ocupouapresidênciadacompa-
nhia de 1992 a 2002.
“Mais da metade da receita

da IBM já vem de serviços”,
apontou o diretor da empresa.
Como parte deste movimento,
a IBM comprou as operações
de consultoria da Pricewa-
terhouseCoopers em 2002 e
vendeu sua unidade de compu-
tadorespessoaisparaachinesa
Lenovo em 2004. “Quem vende
produtoscorreoriscodecomo-
ditização.”
NaAméricaLatina,areceita

com prestação de serviços ain-
da ultrapassou a soma das
áreas de software e hardware,
como no resultado mundial.

“Minha expectativa é que isto
pode acontecer em dois anos”,
disseFranciscoMarcondes, di-
retor de Serviços para Finan-
ças da IBM Latin America. No
anopassado, a IBMmundial fa-
turouUS$ 91,4 bilhões.

CIÊNCIAS
A DuPont se define hoje como
uma empresa de ciências. Ela
surgiu em 1802, comuma fábri-
cadepólvoraemDelaware,nos
EstadosUnidos.Há75anosdei-
xou de trabalhar com explosi-
vose,dosseus laboratórios,saí-
ram produtos como o nylon.
Em 2004, a companhia vendeu
a Invista, sua subsidiária de fi-

bras têxteis. “Anunciamos em
dezembro um plano de aumen-
to de investimentos emplantas
genéticas, biotecnologia e ou-
tras oportunidades de cresci-
mento de alto valor”, afirmou
Eduardo Wanick, presidente
daDuPont América Latina.
Com tradição na área petro-

química, a companhia resolveu
investir em energia renovável.
Em abril do ano passado, criou
a unidade de negócios DuPont
Biocombustíveis. O primeiro
produto é o biobutanol, um ou-
tro tipo de álcool produzido a
partirdematérias-primasagrí-
colas, que será produzido em
parceria coma britânica BP.

Em 2006, a DuPont anun-
ciou o plano Sustentabilidade
2015, para ampliar o investi-
mento empesquisa e desenvol-
vimento com impacto ambien-
tal positivo e a venda de produ-
tos que reduzem emissão de
gás carbônico ouque têmcomo
base recursos renováveis. As-
sim como a Siemens e a GE, a
DuPont vê uma oportunidade
na preocupação crescente com
oambiente.Noanopassado,ela
faturou US$ 27,8 bilhões no
mundo eUS$ 1,1 bilhão no País.
Em 1942, o economista aus-

tríaco Joseph Schumpeter es-
creveu que o avanço tecnológi-
coeaaberturadenovosmerca-
dos “revoluciona a estrutura
econômica a partir de dentro,
destruindo incessantemente o
antigo,criandoincessantemen-
teumnovo”.Empresascentená-
rias que buscam se reinventar
podem ser vistas como exem-
plos disso. ● R.C. EM.B.

O foco da Siemens
AG é oferecer
infra-estrutura
para megacidades

JONNE RORIZ/AE - 25/9/2003

ROBSON FERNANDJES/AE - 12/12/2006
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr 2007. Economia, p. B10.
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