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Um quarto das receitas da Siemens vem da oferta de tecnologias limpas 
 
Não é exagero dizer que o desenvolvimento de tecnologias ambientalmente corretas é hoje um 
grande negócio. No caso da alemã Siemens, por exemplo, um quarto do faturamento mundial 
da empresa veio de atividades desse tipo. No que depender do presidente da unidade nacional 
da empresa, Adilson Primo, a tendência é que o pedaço brasileiro nesse bolo cresça cada vez 
mais. 
 
O Brasil é um bom mercado para tecnologias ambientais? Por quê? 
 
Temos ótimas perspectivas com a cogeração, assim como em participar da introdução em 
larga escala da energia eólica da nossa matriz energética. Também estamos aparelhados a 
introduzir a energia solar no Brasil. Mas o mercado sustentável não está restrito à geração de 
energias. O Brasil tem clientes em setores sensíveis, como siderurgia, mineração, extração, 
refino, transporte de petróleo e derivados. O trânsito nas grandes cidades é uma das maiores 
fontes de emissão de CO2 e para minimizar esse problema, desenvolvemos soluções de 
transporte urbano ecologicamente correto. Também vemos o mercado de tratamento de água 
no Brasil como promissor. Podemos ainda ajudar a fazer a Copa do Mundo 2014 e as 
Olimpíadas de 2016 referências em sustentabilidade. 
 
Quais são as áreas mais promissoras dentro dessa visão ambiental? 
 
Sem dúvida a área de energias renováveis é uma delas. Mas desenvolvemos tecnologias 
ambientais em pelo menos 65 classes de produtos. A sociedade não aceita mais a exploração 
desenfreada de recursos naturais nem a atividade industrial poluidora. Hoje, somos a empresa 
com o maior e mais amplo portfólio ambiental. Em 2008, € 19 bilhões, ou seja, 25% do nosso 
faturamento global, veio desse filão. A nossa meta é chegar a 2012 com € 25 bilhões. 
 
A Siemens é uma das concorrentes do Trem de Alta Velocidade (TAV). Como a 
questão ambiental entra na disputa?  
 
A nossa proposta em trem de alta velocidade é a de transporte rápido, seguro e limpo. Uma 
das características ambientais do nosso modelo Velaro é que ele tem sua tração distribuída 
entre as composições, o que eliminou a necessidade de uma locomotiva. Com isso, 
aumentamos em 20% a capacidade de acomodação de passageiros, o que resulta em maior 
ecoeficiência de transporte. 
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