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"Cidades e Infraestrutura", novo setor de negócios, vai focar em portfólio verde  
 
A Siemens realiza os ajustes finais para colocar em operação, a partir de 1º de outubro, o seu 
novo setor de negócios, que será chamado "Cidades e Infraestrutura". Anunciado em março, 
ele é um desdobramento da megarreestruturação global iniciada em 2007 pela multinacional 
alemã, que voltou o seu foco para negócios capazes de atender as demandas da sociedade nas 
próximas quatro décadas. 
 
O novo setor dará profundidade à orientação de sustentabilidade que a cúpula da Siemens 
começou a imprimir ao grupo, e é também uma resposta à rápida expansão da demanda 
internacional por tecnologias "verdes". 
 
Com a nova estrutura, boa parte desse portfólio hoje espalhado pelos três setores da empresa 
(Energia, Indústria e Saúde) migrará para o Cidades e Infraestrutura. Para ele irão 81 mil dos 
100 mil funcionários envolvidos com a produção de centenas de itens "verdes", abrangendo 
desde soluções para mobilidade urbana até "smart grid", o sistema inteligente de distribuição 
de energia que moldará as cidades no futuro. Ficarão de fora somente as tecnologias para 
energia eólica e solar, que permanecerão sob o setor de Energia da Siemens.  
 
"Nosso portfólio 'verde' é um motor de crescimento significativo, por isso esse novo setor será 
um forte pilar da organização", afirmou o presidente mundial da Siemens, Peter Löscher, 
durante entrevista exclusiva concedida ao Valor na quinta-feira, no Rio, antes do anúncio do 
sétimo centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) do grupo no Brasil.  
 
Se perguntar o que tira o meu sono é acomodação. Tenho que fazer com que o espírito de 
inovação continue vivo na Siemens 
 
Como se sabe, ninguém rasga dinheiro no andar de cima das corporações. O Cidades e 
Infraestrutura chegará ao mercado em outubro já respondendo a 27,6% do faturamento total 
do grupo. Foram € 21 bilhões dos € 76 bilhões registrados no ano fiscal de 2010, encerrado 
em 31 de setembro. Quando incluídas as tecnologias de energia eólica e solar, a soma sobe 
para € 27,6 bilhões, cifra comemorada internamente por ter batido a meta de € 25 bilhões 
prevista apenas para 2011. 
 
Com olhos azuis austríacos e sobrancelhas expressivas, Löscher parece sorrir com a metade de 
cima do rosto. Ele não esconde a satisfação de ver a gigante mundial de engenharia, que 
assumiu há pouco mais de três anos, mostrar a cara. Com ampla experiência no setor 
farmacêutico e na arquirrival General Electric (GE), o principal executivo trouxe na bagagem 
uma agressividade nos negócios e exposição de resultados com as quais muitos na Siemens 
não estavam acostumados. Löscher desembarcou na sede em Munique pedindo pressa a seus 
subordinados. No recado transmitido aos 197 países onde a companhia atua isso foi repassado 
assim: "Speed, speed, speed". 
 
"E continuo falando isso", diz Löscher. "Colocamos € 4 bilhões em pesquisa todo ano. A cada 
dia temos 42 novas patentes no mundo. Se você me perguntar o que tira o meu sono à noite é 
a acomodação. Tenho de fazer com que o espírito de inovação continue vivo. Eu nunca estou 
satisfeito", completa. 
 
No mundo dos negócios, encarar o jogo como ganho pode ser um erro fatal. Concorrência 
séria, afinal, nunca dorme. O exemplo mais recente foi o anúncio de investimento de US$ 50 
milhões no novo centro de P&D da empresa, com foco em petróleo e gás, na Ilha do Fundão, 
no Rio, mesmo local onde a americana GE investirá US$ 150 milhões em centro similar que 
deverá estar pronto em 2013. No horizonte de três a cinco anos, as duas múltis pretendem 
investir individualmente no país de US$ 550 milhões a US$ 600 milhões, seja em pesquisa ou 
na ampliação de fábricas. 
 



Essas apostas no Brasil se justificam pelo desempenho fora da curva do país nos últimos anos. 
Enquanto as grandes economias chafurdavam em contas vermelhas, os emergentes - 
notadamente China, Índia e Brasil - passavam bem, obrigado. Segundo projeções, essas 
economias deverão crescer a um ritmo três vezes mais rápido que os desenvolvidos ao longo 
de 20 anos.  
 
"Só no Brasil estamos dobrando os investimentos, e não estamos fazendo isso para todos os 
países", diz Löscher. Em 2010, um terço do faturamento total da empresa veio desses 
mercados. 
 
Mais que crescer, o que os emergentes terão num futuro breve serão megacidades, com todos 
os desafios que as aglomerações pressupõem. Por definição, trata-se de manchas humanas 
com mais de 10 milhões de habitantes. Hoje, existem 21 delas no mundo. Até 2025 serão 29.  
 
A guinada da Siemens para a sustentabilidade, finalizada com a chegada do executivo à 
companhia, foi estrategicamente estudada para atender a esse planeta superpovoado e, dessa 
forma, garantir a sobrevivência da empresa. A criação do quarto setor, de Cidades e 
Infraestrutura, é o desdobramento natural para dinamizar os negócios nessa área.  
 
Está tudo na ponta do lápis, mercados e necessidades. As cidades cobrem apenas 1% do 
planeta, mas absorvem 75% da energia consumida. Representam também 80% dos gases-
estufa jogados na atmosfera. Em 2015, dois bilhões de pessoas enfrentarão problemas com 
água. Outros 3 bilhões continuarão sem acesso a facilidades sanitárias. Löscher está atento e 
tem mostrado isso. Das 58 mil patentes da companhia alemã, 18 mil podem ser encaixadas no 
conceito "verde". 
 
De 2007 para cá, vendeu tudo o que não estava estritamente ligado a essas tendências 
mundiais. O serviço de telefonia móvel é um exemplo. O novo foco - o "core business" - são 
soluções para mobilidade urbana e energia, mas também para a saúde, no contexto de mais 
gente e longevidade no mundo. Entre vendas e aquisições, a Siemens firmou-se nas primeiras 
posições em tudo o que faz, diz Löscher.  
 
Segundo o executivo, equipamentos e sistemas Siemens geram 50% da energia atualmente 
no Brasil, 30% dos diagnósticos por imagem em hospitais e laboratórios são realizados por 
máquinas Siemens e dois terços das plataformas brasileiras de petróleo offshore têm a 
chancela alemã. Em 2012, a empresa pretende operar sua primeira fábrica de aerogeradores 
para turbinas eólicas no Nordeste (investimento e local ainda não revelados) e ainda flerta com 
energia solar.  
 
Com a meta de atingir o faturamento de € 100 bilhões "nos próximos anos", esses mercados 
são cruciais. "Estou otimista", diz ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. B1. 


