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Os detalhes ainda são sigilosos,
e parte dos planos está em defi-
nição, mas a Siemens dá como
certa a ampliação da estrutura
de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) que mantém no Brasil.
Quem diz é o diretor de tecno-
logia e inovação da companhia,
Ronald Dauscha, convidado à
ocupar o cargo recém-criado,
depois de montar e dirigir por
dois anos o Centro Internacional
de Inovação na Federação das
Indústrias do Estado do Paraná .
“No próximo semestre, espera-
mos anunciar pelo menos mais
um novo centro”, afirma.

É mais um exemplo de um
movimento que já inclui outras
grandes multinacionais, como
Telefônica, GE e IBM. Com as
perspectivas de crescimentos
econômico e novos negócios
abertos pelo pré-sal, a Copa e a
Olimpíada, a Siemens entende
que a área de P&D terá papel
importante para dar suporte às
vendas. Em especial como dife-
rencial na concorrência com
chineses, agressivos em preço.

Mas a instalação de novos
centros segue também uma ló-
gica mais antiga que a ascensão
da China como potência expor-
tadora — a da escala de produ-
ção e da necessidade de adapta-
ção de produtos desenvolvidos
lá fora para as necessidades lo-
cais. “Fazemos P&D no Brasil há
40 anos. De modo geral, pri-
meiro vem a fábrica, depois é
feita a transferência de tecnolo-
gia e são criadas equipes de en-
genharia. O passo seguinte é ter
uma unidade de P&D.”

Nos últimos quatro anos, a Sie-
mens investiu em média R$ 150
milhões por ano em expansão
no país. E tem como meta man-
ter a média, pelo menos em
2011. No final do ano passado,
Adilson Primo, presidente da
companhia no Brasil, disse que
há estudos para a construção de
pelo menos “duas ou três” fá-
bricas neste ano, uma de aero-

geradores, outra provavelmente
voltada à área de óleo e gás.

Segundo Dauscha, tradicio-
nalmente, a pesquisa e desen-
volvimento da Siemens no Bra-
sil é muito forte em quase tudo
relacionado à energia: transfor-
madores, turbinas, capacitores
de alta tensão e corrente contí-
nua, etanol e óleo e gás. E tende
a crescer nessa mesma direção,
para acompanhar o crescimento
do país em áreas chaves, como
açúcar e álcool, mineração, óleo
e gás e energias renováveis.
“Isso tudo vai acarretar, no cur-
to e médio prazos, novos cen-
tros de P&D, com certeza”, diz.

Hoje, a companhia mantém
no país seis centros do gênero.
Dois deles estão em Jundiaí, no
interior de São Paulo, onde fica
um dos principais centros de
produção e serviços da Siemens.
Lá são fabricados equipamentos
como turbinas eólicas, transfor-
madores e capacitores de alta-
tensão. Há unidades também
em Manaus, dedicadas a equi-
pamentos para automação in-
dustrial; em Porto Alegre, onde
são desenvolvidas pesquisas so-
bre componentes e equipamen-
tos elétricos e toda a área de au-
tomação predial. O Rio de Ja-
neiro é a sede do centro de pes-
quisas em óleo e gás e, São Pau-
lo, o da equipes dedicadas a tec-
nologias de eletromedicina.

O executivo não fala qual o
orçamento da área, nem o nú-
mero de funcionários ligados
aos centros de P&D no Brasil.
Mundialmente, porém, a com-
panhia investe cerca de 5,5% da
receita na manutenção de uma
estrutura que emprega cerca de
30 mil pessoas e gera uma mé-
dia de 28 patentes por dia.

No ano passado, o percentual
representou cerca de € 3,9 bi-
lhões. Se aplicado ao Brasil, o
orçamento da área na Siemens
hoje estaria em cerca de R$ 250
milhões. Levando-se em conta
que a companhia quer dobrar as
vendas no país até 2015, a soma
poderia chegar aos R$ 500 mi-
lhões, em quatro anos. ■

Siemens amplia
investimento em
pesquisa no Brasil
Companhia cria diretoria de tecnologia e inovação e pretende
instalar mais um centro de desenvolvimento no país neste ano

Multinacional
pretende ampliar
recursos destinados
a desenvolvimento,
para acompanhar
a expansão do país
em mercados como
açúcar e álcool,
mineração, óleo e gás
e energias renováveis

Programas públicos de fomento
e projetos de empresas no Brasil
estão na mira da companhia

De volta à Siemens desde de-
zembro de 2010, mas com lon-
go histórico na companhia,
onde começou a carreira e pas-
sou por diversas áreas, de ven-
das à gerência de produção em
fábricas, Ronald Dauscha ex-
plica o porquê da criação de
uma diretoria de tecnologia e
inovação. E como deverá fun-
cionar a nova estrutura.

O que muda com a chegada do
senhor e a criação da diretoria
de inovação e tecnologia?
Com a nova trajetória do Brasil,
a exposição que está tendo em
nível mundial, com o etanol, o
pré-sal, a Copa e a Olimpíada,
abre-se uma série de perspecti-
vas e oportunidades de negó-
cios. Normalmente, as empresas
reconhecem a necessidade de
criação de uma área central que
alinhe as competências existen-
tes e as novas. No dia a dia de
uma operação, mesmo que ela

ENTREVISTA RONALD DAUSCHA diretor de tecnologia e inovação

Companhia se
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Kia Motors cresce 18,5% em fevereiro
A Kia Motors Corporation anunciou seus números de vendas globais de
carros de passageiros (exportações, vendas domésticas e vendas de
fábricas fora da Coreia do Sul), veículos de lazer (RVs) e veículos
comerciais em fevereiro de 2011, atingindo um total de 169,7 mil unidades.
Esse total significa crescimento de 18,5% sobre fevereiro de 2010.
No acumulado dos dois primeiros meses de 2011, as vendas globais da
Kia aumentaram 18,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

SeongJoon Cho/Bloomberg

RECEITA DE INOVAÇÃO

Papel na definição de
estratégia será maior

Outra atribuição da direção de
tecnologia e inovação na
Siemens, afirma Ronald Dauscha,
será criar um espaço de reflexão
sobre o futuro. Ele e a equipe
que comanda buscarão identificar
tecnologias, projetos e áreas
de negócio estratégicas para
a companhia no Brasil.

1

Parceria com poder
público é chave
De acordo com o executivo, em
termos de custo, o Brasil não
tem se mostrado um país muito
competitivo para a instalação de
centros de P&D. Mas em algumas
áreas específicas, a competencia
e experiência dos cientistas
do país é uma variável mais
importante que o custo.

2

Crescimento dá
impulso a orçamento
De modo geral, as companhias
reinvestem um percentual
específico das vendas em
pesquisa e desenvolvimento. A
Siemens não abre o número para
o Brasil, mas mundialmente a
parcela é de 5,5%. A perspectiva
da companhia é dobrar o
faturamento no país até 2015.

3

Ronald Dauscha, diretor de inovação:
integração dos centros de P&D

da Siemens espalhados pelo país

Murillo Constantino
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da Siemens

tenha pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D), talvez não haja
tempo para pesquisar, por
exemplo, que universidades no
Brasil têm competência para
trabalhar em determinada tec-
nologia. É o que nossa área, que
tem mais tempo para isso e rela-
cionamento com grande núme-
ro de universidades, vai desco-
brir. A ideia é alinhar todos os
P&Ds da empresa, saber o que
cada um deles faz, quais suas
competências. Há muitas siner-
gias que podem ser exploradas

quando há uma diretoria de
inovação única e transversal.
Vamos buscar também progra-
mas de fomento públicos, junto
ao Finep, aos BNDES, e estrutu-
rar projetos novos para a em-
presa no Brasil, mas que podem
atender a demandas mundiais.

Quantas pessoas estarão
subordinadas ao senhor?
A inovação antigamente se resu-
mia ao tema de P&D, era um de-
partamento estanque, com orça-
mento X. Isso foi evoluindo. Hoje,

o diretor de inovação é mais um
articulador interno e externo, que
aproveita os recursos que existem
na empresa e fora dela, na linha
da inovação aberta. Aproveita-
mos o que é gerado de melhor
aqui e lá fora, para fazemos a liga-
ção. Então, somos um grupo en-
xuto, de sete pessoas, mas há uma
série de pessoas que trabalham
indiretamente conosco.

A nova diretoria responde
a quem?
Diretamente à presidência. ■

“Com essa nova
trajetória do país,
com etanol, pré-sal,
Copa e Olimpíada,
abre-se uma série
de perspectivas de
negócios

aproxima das universidades

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 20-21.
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