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Uma semana depois da divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre fiscal da 
Siemens, no qual a empresa reportou aumento de 2% de sua receita global, para 18,128 
bilhões de euros, o presidente e CEO mundial da gigante alemã, Peter Löscher, disse em 
entrevista exclusiva ao DCI que o Brasil é parte fundamental da estratégia de crescimento da 
multinacional, principalmente por meio do fornecimento de equipamentos e soluções para o 
desenvolvimento da infraestrutura das cidades.  
 
Entre esses negócios, está a perspectiva de colocar novamente os equipamentos de geração 
de energia eólica elegíveis à obtenção do Finame junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BDNES), em função da adequação da produção aos requerimentos 
mínimos estabelecidos acerca de conteúdo nacional.  
 
No ano passado, tanto a Siemens quanto cinco outras empresas foram suspensas do programa 
federal porque não comprovaram a nacionalização da produção em um índice de 60%, fato 
que, agora, o executivo diz ter alcançado por meio de parcerias e de uma cadeia de 
fornecedores mais ampla.  
 
A companhia possui ainda contratos referentes a mobilidade urbana sobre trilhos em algumas 
capitais. A seguir, os principais trechos da entrevista.  
 
DCI: Em maio do ano passado a Siemens anunciou um plano de investimento para o 
Brasil que soma US$ 1 bilhão para um período de cinco anos. Poderia detalhar um 
pouco mais em que esse volume de recursos será investido?  
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Peter Löscher: O Brasil vem crescendo constantemente desde a última década, e possui 
necessidades para que a infraestrutura avance de acordo com a demanda. Essa necessidade se 
mostra reforçada por um alto nível de urbanização, pois quase 90% da população brasileira já 
vivem nas cidades. E é esse crescimento acelerado das áreas urbanas brasileiras que coloca 
uma enorme pressão sobre questões como habitação e serviços públicos, como o fornecimento 
de energia ou a oferta de um sistema de saúde acessível. O portfólio da Siemens oferece 
soluções para quase todos esses desafios. Portanto, somos um parceiro para o 
desenvolvimento urbano sustentável. E ainda, conhecemos bem o País, temos uma longa 
história no Brasil e forte presença local, com 14 fábricas e sete centros de pesquisa e 
desenvolvimento. No futuro queremos continuar a expandir nossa capacidade local e investir 
em novas oportunidades de negócios que não posso revelar.  
 
DCI: As recentes mudanças no cenário macroeconômico brasileiro -em que a 
economia cresceu menos do que o esperado e há a crise financeira internacional- 
podem afetar a viabilidade desse plano de investimentos no Brasil?  
 
PL: Apesar de o crescimento econômico ter enfraquecido, o País continua crescendo. Eu 
acredito que o Brasil está em um momento de virada em sua história. O País precisa colocar 
de pé sua infraestrutura para lidar melhor com os desafios que estão chegando e com as 
oportunidades que se abrirão partir de agora. A Siemens não está aqui para obter resultados 
de curto prazo, continuamos a investir no Brasil e queremos aumentar mais nossa capacidade 
de fornecer respostas ao País. Com uma história de 108 anos de presença contínua e que no 
total que se estende por quase 150 anos, a Siemens tem crescido junto com o Brasil. E nossa 
visão é de que no futuro nós queremos fornecer soluções de infraestrutura sustentáveis para o 
País.  
 
DCI: Por que o Brasil é considerado um mercado de interesse para a Siemens? E 
quais áreas serão atendidas nesse futuro que o senhor menciona?  
 
PL: A nossa subsidiária no Brasil é, com certeza, um pilar importante para o sucesso de nossa 
operação global. Nos últimos 10 anos nós registramos uma taxa de crescimento média 
equivalente a quatro vezes o Produto Interno Bruto (PIB) mundial e a 3,5 vezes o crescimento 
do PIB brasileiro; também dobramos o volume de negócios nos últimos cinco anos. A Siemens 
Brasil agora planeja seu crescimento pensando não somente nos grandes eventos que estão 
chegando, como a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. O 
Brasil sabe que precisa atualizar sua infraestrutura nas principais áreas de atuação, 
especialmente em energia, mobilidade urbana, saúde pública e eficiência energética. Então, 
esses eventos não são a única razão para a empresa investir no País, trata-se de apenas um 
ponto adicional. Isto significa que devemos empreender muito esforço para o desenvolvimento 
da infraestrutura urbana e energética. Em geração eólica, por exemplo, nós temos contratos 
assinados para fornecer 205 aerogeradores em projetos que juntos somam potencial de 
geração de 470 megawatts (MW) que estão espalhados por 18 parques eólicos na Região 
Nordeste. Outro exemplo vem do setor de óleo e gás, onde estamos presentes em cerca de 
dois terços das plataformas marítimas construídas no Brasil nos últimos 10 anos. Então vemos 
boas oportunidades para nosso portfólio de produtos 'verdes' tanto quanto para o setor de 
petróleo e gás.  
 
DCI: Falando do setor de energia, a Siemens foi suspensa do fornecimento de 
equipamentos de energia eólica pelo BNDES devido ao não-atendimento de um índice 
de nacionalização mínimo dos produtos. Como a empresa gerenciou este assunto? Há 
projeto de construir uma fábrica de aerogeradores no Brasil?  
 
PL: Nós temos uma longa história no Brasil e contamos com uma base local robusta. Como eu 
disse, nossa companhia está estabelecida no País há mais de 100 anos e possui atualmente 
mais de 10 mil empregados diretos; investimos mais de US$ 700 milhões na última década e, 
adicionalmente, nos últimos sete anos abrimos nove novas fábricas, um centro para Smart 
Grid e estamos próximos de iniciar as atividades de um grande centro de pesquisas em 
petróleo e gás no Rio de Janeiro. Então, acredito que não há dúvidas de que estamos 
comprometidos com a produção local no Brasil. Sobre a questão da energia eólica, a Siemens 
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já fez os ajustes de sua produção local para atender os requerimentos do BNDES. Tanto que já 
obtivemos a acreditação para eleger nossos equipamentos ao Finame agora, no final de 
janeiro. Entre as medidas tomadas, desenvolvemos uma cadeia de fornecedores locais que 
produzem componentes no País para serem utilizados em geração eólica. Ao mesmo tempo, 
com parceiros estratégicos, temos investimentos em instalações, equipamentos, processos de 
qualificação e treinamento de pessoal para esta atividade.  
 
DCI: Qual é a percepção da Siemens quanto ao ritmo das obras de preparação no 
Brasil para receber os eventos de 2014 e de 2016?  
 
PL: Para o Brasil, estes grandes eventos podem ser um catalisador para implementar uma 
infraestrutura moderna. E isto já está acontecendo, você vê quando olha para os projetos 
relacionados a melhoramentos, modernização e expansão da rede de metrôs em muitas 
cidades brasileiras. Além disso, vemos cidades como Manaus investirem em fontes de energia 
mais sustentáveis ao utilizar plantas de geração de ciclo combinado de gás no lugar de energia 
baseada em diesel, uma tendência que pode ser seguida por outras companhias energéticas 
para atualizarem seus equipamentos de distribuição de eletricidade. Vemos esses 
investimentos em consonância com o que já foi realizado em outros eventos desse mesmo 
porte, como, por exemplo, na Copa de 2010, na África do Sul, na Expo Mundial de Xangai, nos 
Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Eu não tenho dúvidas de que veremos que a Copa de 
2014 e a Olímpiada de 2016 serão eventos fantásticos e mostrarão que foram muito bem 
preparados.  
 
DCI: A Siemens tem participado dos projetos no País que visam aos grandes eventos 
agendados para os próximos anos? Quais mercados estão no foco?  
 
PL: Nossas soluções alcançam todos os campos da infraestrutura, desde sistemas de 
transporte até soluções em energia e segurança. Atuamos no planejamento e gerenciamento 
de projetos de qualquer evento de grande porte, temos capacidades específicas que estão 
disponíveis para atender a todos os aspectos desses projetos. Isto inclui gerenciamento de 
energia, tráfego e transporte público, e saúde pública, entre outros. Como mencionei 
anteriormente, podemos ajudar a acelerar esse processo de modernização da infraestrutura do 
País. E já estamos fazendo parte desse momento em diversos segmentos e de forma ativa. 
Agora, por exemplo, estamos fornecendo tecnologia para a modernização do gerenciamento da 
rede elétrica nacional junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e ao Centro de 
Pesquisa em Energia Elétrica (Cepel). Chamado de Projeto Reger, este contrato fará com que o 
sistema brasileiro seja mais rápido, seguro e um dos mais avançados em todo o mundo. Por 
sua vez, no Rio de Janeiro e em São Paulo estamos fornecendo tecnologia de inteligência para 
o monitoramento de transformadores. Recentemente, recebemos pedidos para inspecionar 
sistemas de metrô e de trens metropolitanos em São Paulo, Brasília e Recife. Além disso, 
participamos do desenvolvimento do sistema elétrico do metrô no Rio de Janeiro. Até 2014 
forneceremos sistemas de automação, de energia e sistemas de movimentação sem condutor 
para a Linha 4 -Amarela do metrô de São Paulo, que transporta milhares de passageiros todos 
os dias.  
 
DCI: A companhia adotou uma posição em que tem como prioridade soluções 
sustentáveis para as cidades. Qual é o motivo de desenvolver este tipo de negócio? 
Como está o crescimento e quais podem ser os próximos passos dessas tecnologias?  
 
PL: Hoje, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas e essa tendência 
continuará, tanto que quando chegarmos à metade deste século, cerca de 70% das pessoas 
viverão em cidades. A consequência desta situação é que os centros urbanos terão que 
desenvolver seus sistemas de transporte, de distribuição de eletricidade e infraestrutura em 
geral, só para citar algumas ações que deverão ser tomadas. Mesmo se o orçamento dessas 
cidades estiver no limite esses municípios terão que investir em infraestrutura se desejarem 
receber investimentos privados. Portanto, as cidades são provavelmente o maior mercado em 
crescimento no mundo, e os aportes necessários são gigantescos. Estimamos que os 
investimentos anuais das cidades no mundo todo fiquem em torno de dois trilhões de euros, 
falando apenas em infraestrutura. O mercado que focamos deve responder por um volume de 
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recursos que somam cerca de 300 bilhões de euros. Com o nosso portfolio de infraestrutura 
somos os parceiros ideais para as cidades. Não temos somente a tecnologia certa: podemos 
também oferecer o conhecimento e modelos de financiamento adequados.  
 
DCI: Nos últimos anos a Siemens deixou de atuar completamente em produtos de 
consumo para focar no B2B. A que se deve esta orientação? A empresa considera a 
possiblidade de voltar ao B2C?  
 
PL: Estamos focados em produtos e soluções direcionadas às megatendências mundiais: 
mudanças demográficas, urbanização, mudanças climáticas e globalização. Para podermos 
explorar todo esse potencial reorganizamos a empresa em quatro setores: Energia, Saúde, 
Indústria e Cidades & Infraestrutura. Nosso sucesso nos últimos anos mostra que estamos no 
caminho correto. Certamente, como uma grande empresa, necessitamos constantemente nos 
adaptar, mas no momento não há planos de mudança em nossa orientação estratégica.  
 
DCI: A opção pela área da sustentabilidade é adequada à estratégia de atender 
apenas este nicho de mercado?  
 
PL: Absolutamente. As receitas de nosso portfólio 'ambiental' no último ano fiscal podem 
provar isso. No último ano nós alcançamos 33,2 bilhões de euros e superamos os 30,2 bilhões 
do ano de 2011. Isto significa que no ano fiscal de 2012 nosso portfólio ambiental respondeu 
por 42% de nossas receitas operacionais. Esse desempenho fez com que nossos clientes 
reduzissem suas emissões de CO2 em 332 milhões de toneladas, um volume equivalente a 
40% das emissões totais da Alemanha em um ano.  
 
DCI: Apesar de importante parte do portfólio da Siemens estar direcionada ao 
desenvolvimento sustentável, a companhia ainda trabalha com equipamentos para o 
setor de óleo e gás. Qual é a relevância deste segmento de negócios para a Siemens, 
e qual é a expectativa de longo prazo nesta área?  
 
PL: Um dos grandes desafios para a sociedade é lidar com seus recursos renováveis e não-
renováveis. E isto significa termos segurança e eficiência. É certo que cada vez mais estamos 
investindo em fontes não poluentes por meio de novas tecnologias. Em termos de energia 
eólica, por exemplo, desenvolvemos turbinas que melhoraram a capacidade de geração, e hoje 
é possível produzir 30 vezes mais eletricidade quando comparamos com os equipamentos de 
20 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade ainda utiliza combustíveis fósseis. Então o 
que nós podemos fazer é desenvolver ferramentas mais seguras e eficientes para o setor. Por 
isso é que a Siemens investe em tecnologia e pesquisa no sentido de entregar soluções que 
possam proporcionar mais eficiência e confiabilidade às atividades do setor de óleo. Esta é a 
razão de estarmos construindo o nosso novo centro de pesquisa em óleo e gás no Rio de 
Janeiro.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 31 jan. 2013, Finança & Mercados, p. B10. 
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