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Quando um gigante se move deixa um rastro largo e profundo. A megacorporação alemã 
Siemens está concluindo uma das maiores guinadas estratégicas da sua história de 160 anos. 
 
Peter Löscher, ex-executivo da concorrente General Electric e da farmacêutica Merck, está na 
Siemens há cerca de dois anos virando o timão da companhia para um novo rumo. O foco 
fundamental dessa mudança é garantir sustentabilidade para seus clientes, estado ou 
empresas, a longo prazo. 
 
Com isso, ele vendeu e comprou operações por mais de dois anos e provocou um rearranjo 
nos negócios mundiais da Siemens. E, ao mesmo tempo, assegurou que a principal vontade 
dos acionistas, que controlam os movimentos da Siemens a partir da sua base de Munique, 
não sofresse um ataque hostil ao seu controle. 
 
Peter Löscher reorganizou todos os negócios da empresa em três grandes pilares de atuação: 
energia, saúde e indústria e infra-estrutura. 
 
Todos os negócios são atravessados, horizontalmente, por uma enorme operação que prioriza 
a tecnologia da informação. Assim, fugindo de modelos tradicionais e sem criar empresas 
subordinadas a uma holding, ele protegeu a companhia de sócios indesejáveis. 
 
De dois anos para cá, Löscher fez compras especialmente da área de equipamentos para saúde 
da Bayer e novas compras estão para ser anunciadas em breve. Vendeu, também, muitos 
ativos e formou joint ventures com a finlandesa Nokia e com a alemã Voith, além de vender a 
operação de celulares para a chinesa BenQ. 
 
A projeção do presidente mun-dial da Siemens é de que, até 2011, com a consolidação do 
novo perfil, a receita líquida global da companhia seja de 25 bilhões de euros (US$ 38,9 
bilhões), somente com a área de sustentabilidade e meio ambiente. Ou seja: o grupo terá 
nesta área um quarto do seu faturamento líquido total, hoje de 87,3 bilhões de euros (US$ 
135,9 bilhões). 
 
"Temos de garantir que recursos cada vez mais escassos e mais caros sejam utilizados com a 
maior otimização possível por nossos clientes, ou seja, prover equipamentos e alta tecnologia 
com o menor impacto possível ao meio ambiente", disse Löscher ante ontemem Londres, ao 
anunciar uma parceira com a prefeitu-ra de Londres para modernizar os equipamentos 
públicos da cidade, desde controle e sanidade das suas operações de água e lixo até tráfego e 
sistemas de transporte público. 
 
Mostruário de projetos  
O estudo de sustentabilidade da cidade de Londres foi feito pela consultoria inglesa MacKinsey 
e da também inglesa Quintain. A intenção é de que seja um belo mostruário para projetos de 
modernização e sustentabilidade para outras megacidades no mundo. 
 
Desde 2007, segundo mostram as estatísticas, a população urbana mundial ultrapassou a 
população rural de toda a terra e a previsão dos consultores é que, até 2030, pelo menos 70% 
da população mundial estará vivendo em áreas urbanas no mundo. 
 
Entre os conceitos de energia limpa, Löscher acha que o Brasil, por exemplo, precisa melhorar 
muito o processo de produção de etanol, em que usa hoje cerca de nove litros de água para 
produzir um litro de álcool e a água pura será um bem extremamente caro no futuro próximo, 
prevê ele. "Nós teremos condições de ajudar a melhorar processos para nossos clientes em 
energia sustentável ao redor do mundo", comentou ele. 
 
Desde que Werner von Siemens atuou para vender o seu invento aos governos o telégrafo, em 
1847 - a Siemens não parou de operar fora da Alemanha, onde tem hoje mais de mil unidades 
fabris e um total de 400 mil funcionário sem 190 países. 



Mas a meta da reorganização dos negócios mundiais agora tem como prioridade: o 
crescimento nos Brics (sigla criada para designar os quatro principais países emergentes do 
mundo - Brasil, Rússia, índia e China) tanto que o Brasil será um dos 20 clusters (conjunto 
fabril com todas as operações do grupo) da Siemens no mundo. 
 
A previsão da empresa é que o seu crescimento terá um ritmo daqui para frente duas vezes 
maior que o crescimento do PIB mundial, em média e os Brics vão colaborar com um ritmo 
maior, especialmente o Brasil. 
 
"Moral elevada" 
Toda vez que um dos 127 jornalis-tas do encontro mundial da Siemens de 2008 pergunta a 
Peter Löscher ou a um de seus diretores sobre o efeito dos escândalos de corrupção dentro da 
companhia ou na sua credibilidade frente aos acionistas, o principal executivo do grupo prefere 
mostrar os números da empresa e dizer que as novas metas e desafios deixaram o seu time 
de "moral elevada", mesmo porque a competição mundial está cada vez mais dura. 
 
A Siemens gastou 22 bilhões de euros (US$ 34,2 bilhões) em compras, vendeu 12 bilhões de 
euros (US$ 18,68 bilhões) em negócios recentemente e projeta gastar pelo menos 3,4 biIhões 
de euros (US$ 5,3 bilhões) por ano em Pesquisa e Desenvolvimento para acompanhar a 
corrida tecnológicaque a Índia e a China, especialmente, estão provocando no seu mercado de 
energia, saúde e bens para indústria e infra-estrutura em todo o mundo. 
 
Tudo isso porque a Siemens não abre mão de uma das grandes razões de seu plano 
estratégico: ser a primeira ou a segunda maior empresa global em cada uma de suas áreas de 
operação em todos os 190 países em que atua. 
 
 
 
Leia mais: 
 
Inovação garante retorno de 16% do investimento 
 
A questão que desafia o professor Hermann Pequardt, responsável mundial por inovações e 
tecnologia na Siemens, é quanto de valor se pode adicionar aos acionistas para cada uma das 
7,9 inovações descobertas em 2007 e como ampliar as vendas das 50,7 patentes que a 
empresa tem registradas hoje em todo o mundo, em parceira com mais de duas mil 
universidades locais da Ásia e das Américas. 
 
Peter Löscher afirma que a capacidade de inovação da empresa, após a redefinição de seus 
alvos globais, garantiu este ano um retorno sobre o capital investido de 16% e recolocará a 
companhia em patamar de competição igual a seus principais concorrentes. 
 
Mas a meta de ser um competidor global de baixo custo como seus novos concorrentes 
chineses e indianos, principalmente, obriga a Siemens a correr mais, tanto para preencher as 
suas 2 mil vagas de engenheiros de alta performance que devem contratar este ano como para 
ajudar seus clientes a atender, por exemplo, 1,6 bilhão de pessoas no mundo que ainda não 
tem acesso à luz elétrica. 
 
"Por isso temos agilidade em nossos 150 centros de desenvolvimento tecnológico no mundo", 
explica Pequardt. 
 
 
Leia mais: 
 
Brasil ocupa lugar de destaque no grupo 
Depois de o projeto da redefinição de foco mundial do grupo ter cortado um faturamento anual 
de R$ 1,5 bilhão e quatro fábricas do Brasil. Adilson Antonio Primo, o diretor-presidente da 
Siemens no País, voltou a sorrir este ano. 



 "O pior efeito foi no ano passado e este ano já recuperamos tudo com a nova carteira de 
pedidos", explica Primo. O país está tão demandante de bens de capital e de tecnologia da 
informação que a empresa vai encerrar o atual ano fiscal, em 30 de setembro, com uma 
carteira de encomendas estimada em R$ 5,2 bilhões. A carteira de pedidos no setor de bens 
de capital representa em torno de dois anos de trabalho pela frente. 
 
"O Brasil já fez a sua lição de casa dentro da nova estrutura e agora vamos aguardar novas 
compras para consolidar nosso novo perfil", explica Primo, adiantando que uma nova compra 
que a Siemens está negociando será anunciada "em breve". 
 
O fato é que o Brasil será um dos 20 clusters da Siemens no mundo, dentro do novo perfil de 
portfólio do grupo, mas com isso Primo deixa de ser responsável pela região Mercosul já que 
não existe mais esse conceito regional nageopolítica do grupo. 
 
Saíram do controle majoritário da Siemens do Brasil as fábricas de Curitiba, de equipamentos 
para telecomunicações que foi para joint venture com a Nokia; a de Guarulhos, de eletrônica 
embarcada da VDO; a de Salto, da Continental, em sociedade com a Bosch; além de unidade 
de turbinas para hidroelétricas que passou anos para a joint venture com a Voith. 
 
Em compensação, localmente, a Siemens já comprou a Chemtec, de sistemas e software para 
petróleo e gás e a divisão de equipamentos de alta tensão da Lorenzetti, além da Graber de 
sistemas de segurança. Mas Primo não revela o valor das compras. 
 
Ao mesmo tempo, a Siemens Brasil é o centro mundial para a cana, açúcar e etanol. 
 
A grande expectativa da companhia com a atual fase de expansão da economia brasileira é 
elevar a sua fatia relativa dentro do grupo mundial, hoje entre3% e4% da receita global. 
 
"O que os executivos da matriz mais nos perguntam é se es -se ciclo bom de crescimento do 
Brasil é sustentável ou não", conta Primo, que mantém a sua média de investimentos em R$ 
120milhões ao ano. 
 
Segundo ele, a previsão é de que a Siemens mantenha sua média de crescimento anual em 
cerca de quatro vezes a expansão do PIB brasileiro, pelo menos até 2010, dado o ritmo de 
entrada de encomendas na sua carteira. 
 
"Essa é uma ótima notícia para a matriz porque, com a nova estrutura, o planejamento do 
grupo é obter em média um crescimento duas vezes maior do que o ritmo do PIB dos 
mercados onde atua", adianta o principal executivo do Brasil. 
 
Segundo ele, há duas preocupações importantes no cenário da capacidade de competição do 
Brasil dentro dos 19 outros clusters da Siemens no mundo: "o cambio e custo elevado de 
capital; esses dois fatores estão anulando, na prática, para as empresas, os benefícios da nova 
política industrial brasileira", comenta Primo. 
 

Fonte: DCI, São Paulo, 25 jun. 2008. Primeiro Caderno, p. B8.  


