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Matéria de capa

Cátia Luz

A chegada de Paulo Stark à presi-
dência da Siemens no Brasil não
foi das mais convencionais. Em
outubro do ano passado, enquan-
to estava na Alemanha para uma
série de reuniões de negócios, o
executivo, então diretor da com-
panhia no País, foi mandado às
pressas de volta para São Paulo.

Em seguida, Stark recebeu
uma ligação de um dos membros
do board global da empresa para
informá-lo de que assumiria, a
partir daquele dia, o cargo de
Adilson Primo, presidente havia
dez anos da subsidiária brasilei-
ra. Primo acabara de ser demiti-
do em decorrência de uma “gra-
ve contravenção das diretrizes
da Siemens”, de acordo com co-
municado divulgado pela empre-
sa na época. O desvio de condu-
ta, que aconteceu antes de 2007,
foi apontado por uma investiga-
ção interna conduzida pela sede
global da companhia alemã.

“Estava e não estava prepara-
do para isso”, admite Stark sobre
a sucessão. O executivo já era
candidato a substituir Primo,
que se aposentaria neste ano.
Mas não esperava que a passa-
gem do bastão acontecesse em
condições tão delicadas. “É co-
mo um problema que expõe a fa-
mília. Todo mundo fica triste, in-
dependente da causa e do méri-
to”, diz. “Assumi, naquele mo-
mento, com o intuito de levantar
o moral do time e retomar o orgu-
lho de se trabalhar na Siemens.”

Assim que chegou ao País,
Stark reuniu no auditório da em-
presa em São Paulo cerca de 150
líderes de áreas e procurou dar
subsídios para que pudessem ex-
plicar às suas equipes a situação
que a empresa estava enfrentan-
do. Ali mesmo deu início tam-
bém a seu projeto de transfor-
mar a cara da companhia alemã
no Brasil – uma gigante com 14
fábricas, 10 mil funcionários e
um faturamento de R$ 5 bilhões.
A ambição do executivo é provar
que uma empresa com essas di-
mensões também pode ser ágil e
eficiente.

Plano de ação. O primeiro foco
de atuação do presidente foi o
atendimento ao cliente, área que
Stark conhecia de perto, já que
havia ficado por um ano no setor
de vendas da divisão de energia.
Em alguns casos, o tempo de es-
pera entre a primeira consulta

feita pelo cliente e a colocação
do pedido pelo vendedor caiu à
metade, de 120 para 60 dias. O
resultado é fruto de uma série de
mudanças, entre elas, a decisão
de nomear um responsável para
acompanhar cada processo e de
dar mais autonomia aos envolvi-
dos, para diminuir o número de
etapas de aprovação dentro da
empresa.

Stark trocou os diretores das
quatro áreas de negócio: indús-
tria, energia, infraestrutura e saú-
de. E a nova gestão está empe-
nhada em diminuir a burocracia
dentro da empresa. “Quando fi-
nalizávamos algum contrato,
era comum ver, na papelada do
nosso parceiro, a assinatura de
duas pessoas. Nos nossos docu-
mentos, eram pelo menos cin-
co”, detalha Stark.

O mesmo excesso se repetia
em processos como uma sim-
ples compra de computadores,
que exigia a assinatura do presi-
dente. “Tive de deixar claro que
eu não podia ter esse tipo de do-
cumento para assinar. Essa res-
ponsabilidade tinha de parar no
chefe direto da área”, diz o execu-
tivo, explicando que qualquer
processo de transformação co-

meça na liderança.
Stark decidiu também turbi-

nar um programa de sugestão de
ideias e iniciativas que já existia
na empresa. O tempo médio pa-
ra concluir a avaliação de cada
sugestão caiu de 160 para 70
dias. Se implantada, a ideia é re-
compensada com um prêmio
em dinheiro proporcional ao be-
nefício gerado por ela. Em um
ano, o número de sugestões cres-
ceu 40%, para 4,5 mil. São iniciati-
vas como a sugerida na produ-
ção de componentes de turbi-
nas. A ideia de se cortar as barras
de aço antes da usinagem das pa-
letas promoveu uma redução de
30% no material utilizado.

Simbólico. As ações da nova
gestão não ficaram restritas à efi-
ciência de processos. Houve tam-
bém mudanças simbólicas, im-
plementadas com a intenção de
fazer o time de funcionários rea-
lizar tarefas de forma diferente
ou rever comportamentos habi-
tuais no cotidiano da empresa.

Stark decidiu abolir, por exem-
plo, o uso da gravata dentro da
empresa. “A cor da gravata não
importa. E também não precisa
chamar de senhor”, afirma o exe-

cutivo. Segundo ele, hierarquia
existe para criar apenas organiza-
ção, não respeito.

Entraram ainda na rotina da
companhia o “dia sem e-mail” e
o “home office mandatório”. “Vis-
tas de forma isolada, podem pa-
recer pouco. Mas pequenas
ações como essas ajudam a mu-
dar a mentalidade da empresa e a
instigar a eficiência”, diz Stark.

Para Susana Arbex de Araujo,
da consultoria Atma Cultura e
Marca, essas mudanças simbóli-
cas fazem sentido, porque a apro-
ximação com a cultura de uma
empresa também passa por ges-
tos e rituais. “O único risco é
apontar uma mensagem nesses
canais e fazer outro movimento
como empresa”, explica Susana.
Segundo ela, mudanças simbóli-
cas geram expectativas que pre-
cisam ser confirmadas nas atitu-
des da companhia. “Mudar não é
arriscado. É necessário. Mas é
fundamental que a mudança se-
ja feita de forma coerente.”

Depois de um ano fora da lista
das 150 melhores empresas brasi-
leiras para trabalhar, a volta da
companhia para o ranking em se-
tembro foi recebida como um si-
nal de que as medidas estão sur-

tindo efeito.
A grande expectativa, no en-

tanto, é saber qual será o impac-
to dessas mudanças nos resulta-
dos da empresa, que tem planos
ambiciosos no País. A subsidiá-
ria brasileira, que está entre as
dez maiores operações da com-
panhia, promete dobrar o fatura-
mento nos próximos cinco anos.
Para isso, acabou de inaugurar
uma fábrica de aparelhos de diag-
nóstico por imagem em Joinville
(SC). E, no começo do ano que
vem, dá início às atividades do
novo centro de pesquisas, volta-
do para o setor de óleo e gás. “O
portfólio da Siemens está extre-
mamente alinhado com o mo-
mento do Brasil, que é de investi-
mento em infraestrutura”, diz
Stark. “Infraestrutura de eletrifi-
cação, de geração de energia, de
equipamentos de saúde, de
transporte... Tudo isso está en-
tre as nossas atividades.”

Concorrência. Mas a grandeza
da demanda brasileira é direta-
mente proporcional à concor-
rência que a empresa tem de en-
frentar. Em áreas como saúde,
energia e mobilidade, a Siemens
briga diretamente com outras gi-
gantes, como a GE, que faturou
US$ 3,7 bilhões no Brasil no ano
passado.

Só em energia, a rival america-
na anunciou em setembro um
contrato com a Petrobrás de R$
2,28 bilhões para a entrega de
380 sistemas necessários para ex-
ploração de poços de petróleo. É
o maior do mundo para esse tipo
de equipamento.

A GE está tocando ainda o
mais ousado plano de investi-
mento feito pela companhia pa-
ra o Brasil: US$ 550 milhões até o
ano até 2013. Só nos últimos dois
anos, o número de funcionários
da empresa saltou de seis para
oito mil. Entre os projetos, está
seu novo centro de pesquisa, o
quinto no mundo, que vai ser
inaugurado no Rio de Janeiro no
segundo semestre do próximo
ano. Pelo visto, para a gigante ale-
mã, ser mais leve e eficiente nun-
ca foi tão necessário.

Como Paulo Stark tenta renovar a Siemens, um ano após
substituir às pressas o ex-presidente acusado de irregularidades

● A demissão de Adilson Primo
da presidência da Siemens no
Brasil, no ano passado, surpreen-
deu todo mundo. Inclusive o pró-
prio Primo, que estava na Alema-
nha para participar da convenção
anual da Siemens, quando foi
comunicado do seu desligamen-
to imediato. A multinacional não
detalhou o motivo. Na época, fon-
tes ligadas ao setor chegaram a
informar de que se tratava de um
desvio € 7 milhões da conta da
companhia.

Em entrevista ao ‘Estadão’ lo-
go após o escândalo, Primo ne-
gou as acusações, mas não deu
mais informações. "Em nenhum
momento o comunicado da Sie-
mens fala em corrupção”, disse.
Desta vez, Primo não foi encontra-
do para comentar os desdobra-
mentos do caso. Além dele, mais
de uma centena de funcionários
da empresa em todo o mundo

foram demitidos em 2011 por
violações às normas internas. A
caça aos esquemas de fraude
começou há cinco anos, quando
o presidente mundial Klaus Klein-
feld foi afastado após a descober-
ta de pagamento de propinas em
pelo menos dez países entre
1999 e 2006.

“Hoje a Siemens virou exem-
plo no controle de fraudes e de
corrupção”, diz Juliana Sá de
Miranda, da área de Compliance
do escritório de advocacia Tozzi-
niFreire. “Após receber multas
milionárias, a empresa criou fer-
ramentas sofisticadas de preven-
ção.” Segundo a especialista em
fraudes Renata Muzzi Gomes de
Almeida, também do TozziniFrei-
re, a empresa não está sozinha
nesse movimento. “Em alguns
países, como nos EUA, em caso
de crimes em empresas, se a
companhia demonstra que tem
um programa forte de prevenção
a fraudes, consegue redução de
pena”, explica. “Essa é apenas
uma das razões para o aumento
da importância da área de com-
pliance nas organizações.”

Um escândalo,
várias mudanças
e bola pra frente

Siemens hoje é
referência no
combate a fraudes
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● Gigante

�  A expansão local e o faturamento global da empresa

SIEMENS NO BRASIL E NO MUNDO
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10 mil
é o número de funcionários
da Siemens Brasil

14
é o total de fábricas. No País, são
sete centros de pesquisa

50%
da energia elétrica no Brasil
passa por equipamentos e
sistemas da empresa

30%
dos diagnósticos digitais por
imagem no País são feitos por
aparelhos produzidos pela
companhia

Tamanho.
Fábrica da
Siemens
em Jundiaí:
operação
brasileira
está entre
as dez
maiores do
mundo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2012, Negócios, p. N4.




