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O novo CEO Joe Kaeser (à esquerda na foto), ao lado do demitido, Peter Löscher. Este último, contratado em 2007, 

depois do escândalo das propinas que abalou a poderosa empresa alemã, não construiu uma base forte de apoio. Em 
2011, começou a tomar decisões que deram errado. Foto: Siemens Press 

 
Poucos dias antes de uma bomba explodir ao seu redor, Joe Kaeser, diretor financeiro da 
Siemens, contava histórias sobre o grande mundo que é a empresa. Com franqueza 
surpreendente, descrevia a maneira como quase todos na empresa "recentemente, pareciam 
um pouco desequilibrados." Por isso, a pergunta era inevitável: Como a Siemens pode emergir 
de sua crise? A resposta: "Você teria que perguntar ao CEO, Peter Löscher. O CEO deve nos 
dizer onde estamos indo, nosso objetivo. O trabalho do CFO é perguntar como chegar lá". 
 
Exatamente duas semanas depois dessa conversa, tudo mudou. Löscher foi demitido do cargo 
e Kaeser foi escolhido como seu sucessor. Na semana passada, ele ainda comentava sobre os 
resultados trimestrais escassos da empresa, e horas depois, já estava dando as suas primeiras 
entrevistas como chefe. Agora, como o novo CEO da Siemens, ele já não parece tão afável. 
 
Uma luta raramente vista na indústria alemã está sendo travada nos bastidores, no conselho 
fiscal da Siemens, por dois dos líderes empresariais mais poderosos da Alemanha: Gerhard 
Cromme, 70 anos, que preside o conselho e um de seus membros, Josef Ackermann, 65 anos, 
ex-presidente-executivo do Deutsche Bank. A disputa entre os dois experientes executivos,  
que podem ser ferozes como lobos, se tornou tão acesa que até a chanceler Angela Merkel 
deixou claro que desejava ver a calma retornar a Munique. 
 
Mas calma não é exatamente o forte do mais tradicional grupo industrial da Alemanha, onde 
tudo é sempre maior do que nos demais: as encomendas, as metas, as batalhas e os 
desastres. E esses últimos foram muitos, recentemente, incluindo o fiasco no setor de energia 
solar, bilhões em aquisições mal concebidas, 600 milhões de euros em baixas contábeis 
causados pelas turbinas eólicas espalhadas pelo Mar do Norte e repetidos adiamentos na 
entrega de 16 trens ICE de alta velocidade para a Deutsche Bahn, a ferrovia nacional alemã. 
 
A força de trabalho da Siemens é de 370 mil colaboradores, distribuídos por 200 países do 
mundo, exceto na Coreia do Norte. Os funcionários são responsáveis por cerca de 8.900 
invenções por ano. A empresa emprega cerca de 18 mil engenheiros de software (nem mesmo 
a Microsoft tem mais que isso) e a sua receita anual é de 78 bilhões de euros, em produtos 
que os consumidores comuns geralmente só notam quando quebram. 
 
Talvez um dos problemas da companhia seja contar apenas com grandes clientes. Vendeu sua 
divisão de telefonia móvel; refrigeradores e máquinas de lavar louças que levam seu logotipo 
são fabricados em parceria com a Bosch, que a Siemens não dirige. 
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Enfim, a corporação perdeu parte de sua conexão com o povo alemão, mas mesmo assim 
sempre permaneceu sendo exclusivamente alemã. Tanto o país quanto a empresa são 
grandes, respeitados, sem senso de humor e ambiciosos. Ambos estão à procura de um novo 
papel – a Alemanha na Europa, a Siemens no mundo. 
 
Velhas práticas 
 
Para entender perfeitamente como ocorreu o confronto que culminou com a demissão de 
Löscher, é preciso voltar a 2005, quando o então presidente-executivo Heinrich von Pierer 
passou o bastão para Klaus Kleinfeld. Tudo  estava em ordem na época e cada executivo tinha 
sua cadeira designada na mesa do conselho em Munique. Os executivos só falavam na sua vez 
e ninguém era culpado quando algo dava errado, porque o comando coletivo não atribuía 
responsabilidade individual. 
 
Então, houve 15 de novembro de 2006, uma quarta-feira, quando promotores e investigadores 
revistaram cerca de 30 escritórios da Siemens, assim como as casas de altos executivos. A 
empresa tinha desenvolvido um sistema de propina ao longo de décadas. Até a aprovação de 
uma lei anticorrupção para empresas em 1998, esses "gastos úteis" eram até considerados 
dedutíveis de impostos na Alemanha. Mesmo após a lei entrar em vigor, a Siemens manteve 
as velhas práticas, pois não parou – ou não podia parar – de pagar propina para clientes 
potenciais. 
 
Siegfried Russwurm, atualmente CEO da poderosa divisão industrial da empresa, se recorda 
que, poucos meses depois, dirigia para casa certa noite e viu a reportagem de capa da Spiegel 
sobre a empresa em um posto de gasolina. Imediatamente virou ao contrário o cartão 
magnético com o logo da empresa preso em seu cinto,  para que ninguém visse onde ele 
trabalhava. "Fiquei envergonhado", conta. 
 
Não foi o único. O escândalo de propina foi um duro golpe para os funcionários. Mas o pior não 
foi a perda da imagem e da autoconfiança. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) americana 
ameaçou colocar a empresa em uma lista negra e os executivos em Munique se preocuparam 
se isso resultaria em perda de contratos em todo o mundo. Naqueles meses no início de 2007, 
a própria existência da Siemens esteve em jogo. 
 
Medo x valores 
 
Com o escândalo, primeiro, o presidente do conselho fiscal, Heinrich von Pierer, teve que ser 
afastado – Cromme se incumbiu disso. Uma semana depois, teve que ser encontrado um 
sucessor para Kleinfeld. Durante a busca, altamente informal, Cromme soube de Löscher por 
meio de conhecidos e chamou-o a Frankfurt, para conversar. Logo Löscher,  na época 
trabalhando na empresa farmacêutica americana Merck, era o novo presidente-executivo da 
Siemens. 
 
Löscher recebeu crédito pelo fato de todo o escândalo ter custado "apenas" 2,5 bilhões de 
euros à empresa. Como primeiro presidente-executivo da Siemens trazido de fora, conseguiu 
fazer uma limpeza sem ter que pedir desculpas. Mas enquanto os alemães estavam 
preocupados com seus próprios interesses, os negócios prosperavam e, juntamente com eles, 
a concorrência. "Todo mundo estava relaxando e poupando forças", lembra Joe Kaeser. "Todo 
mundo exceto a Siemens". 
 
Löscher limpou a bagunça, recrutou novas pessoas, reestruturou a empresa, enfatizou o 
diálogo e deixou as operações cotidianas aos cuidados dos chefes de divisão – o tipo de gestão 
que faz bem. Funcionou, apesar de os funcionários se mostrarem mais motivados pelo medo 
do que pelo entusiasmo. Porém, como alguém pode prescrever uma mudança de curso 
necessária para uma força de trabalho global sair de uma cultura do medo e buscar uma forma 
de crescimento ainda baseada em valores? E quais são exatamente esses valores? 
 
"Você se sente como se estivesse em um daqueles contos de fadas onde o cavaleiro acabou de 
matar o dragão. E agora ele tem que reconquistar o coração da princesa", compara Kaeser. 
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"Mas nós estávamos esbaforidos, na ponte para a torre, enquanto o dragão atrás de nós 
estava começando a cuspir fogo de novo". 
 
Nessa fase, Löscher começou a cometer seus primeiros erros. Na primavera de 2011, ele 
anunciou uma meta de vendas de 100 bilhões de euros – um quarto acima do resultado 
atingido àquela altura. Também disse que o retorno das vendas aumentaria em 12%, embora 
sem contar como e por quais meios tais metas seriam atingidas. Em vez disso, apresentou um 
programa de corte de custos que enfureceu os representantes dos funcionários. 
 
O segundo mandato de Löscher começou no verão de 2012 e não começou bem. Os trens ICE 
para a Deutsche Bahn não estavam prontos. Os negócios no Mar do Norte  se transformavam 
em um pesadelo. O CEO ainda não conseguia ouvir os dragões, mas eles já estavam sibilando. 
Seus associados mais próximos  diziam que ele operava de modo binário: um–zero; pergunta–
resposta; problema?–solução!; preto–branco. Ele não conseguia enxergar os diversos tons de 
cinza ao seu redor. Mas a Siemens é uma paleta gigante com  vasta gama de tons cinza. 
 
O chefe de uma grande corporação alemã está sempre em um casulo. Por mais diversas que 
as influências externas sejam, ele permanece protegido delas. Mas mesmo após cinco anos na 
Siemens, Löscher ainda não contava com confidentes. "Nos primeiros dois anos, um novo 
chefe tem os funcionários que herda", diz um membro do conselho . "Depois disso, tem 
aqueles que merece". 
 
Dragões de aproximam 
 
No dia 8 de abril deste ano, às 8h15, Löscher foi dar um passeio pelo gigantesco (2,5 mil 
metros quadrados) stand da Siemens na Feira de Hannover, onde algumas centenas de 
funcionários da companhia trabalhavam. Deu tapinhas nas costas e apertou a mão de muita 
gente, mas fez isso de maneira mecânica, como o robô industrial que estava prestes a mostrar 
à chanceler Angela Merkel e ao presidente russo Vladimir Putin. 
 
É um problema que sua equipe de assessoria de imprensa enfrentava com frequência. Fotos de 
Löscher são sempre bem-vindas porque nos dias bons eles se parece um pouco com George 
Clooney. Mas gravações de entrevistas quase não podem ser usadas porque ele é flexível 
como uma trema. 
 
Na feira, ele fez o que alguns podem chamar de discurso. Após sua fala, Russwurm, o chefe da 
divisão industrial, deu boas vindas à equipe. "Vai ser inacreditavelmente cansativo, porém, não 
deixem de se divertir um pouco também!", disse. "E não deixe as start-ups lhe 
impressionarem. Nem todo gadget que você vir numa mesa será nosso concorrente!" Suas 
observações foram recebidas com gargalhadas e aplausos. Mais tarde, Russwurm explicaria a 
tecnologia para a chanceler enquanto Löscher permanecia a seu lado. Löscher não é muito fã 
de 'photo opportunity', mas elas são importantes mesmo assim. 
 
À esta altura, o CFO Kaeser  alertava pessoas dentro da companhia de que a meta de elevar 
as margens operacionais de 9,2%, em 2012, para 12% em 2014, poderia ser descartada. Os 
prejuízos nos setores de offshore estavam crescendo. Até mesmo as turbinas de energia eólica 
não estavam salvas. Nos Estados Unidos, houve acidentes com essas gigantescas hélices 
rotativas nos estados de Iowa e Califórnia. Felizmente ninguém se feriu, mas agora todas as 
turbinas tinham de ser inspecionadas. A entrega do ICE, trem de alta velocidade construído 
pela Siemens, ficou ainda mais atrasada. Os dragões se aproximavam. 
 
O chairman do conselho  de uma companhia como a Siemens é o melhor amigo do CEO – 
enquanto as coisas estiverem indo bem. Mas ele se torna o adversário mais perigoso quando 
as coisas começam a descer ladeira abaixo. Gerhard Cromme tinha seus próprios problemas. 
Teve de abrir mão do seu igualmente prestigiosos emprego como chairman do conselho da 
ThyssenKrupp no final de março. A siderúrgica, além de prejuízos na ordem dos bilhões, 
estava às voltas com  pequenos e grandes escândalos. Desde então, o único cargo de Cromme 
era na Siemens. 
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Ali, em Hannover, era importante que nada desse errado. Mas numa empresa como a 
Siemens, que produz uma variedade tão grande, alguma coisa errada sempre está prestes a 
acontecer. 
 
Em 10 de abirl, Löscher se encontrou com o primeiro ministro russo, Dmitry Medvedev, nos 
arredores de Moscou. O evento foi chamado de "Diálogo do Futuro" e se deu num cubo feito de 
vidro, aço e concreto, que parecia saído de um filme de James Bond. As recepcionistas loiras 
pareciam ter sido produzidas em um laboratório de clonagem e vestiam saias da cor azul-
turquesa da Siemens. O cubo, na pequena cidade de Skolkovo, é tido como a pedra 
monumental do Vale do Silício russo. Os promotores do projeto são Medvedev e o oligarca 
Viktor Vekselberg, que permaneceu indiferente quando jornalistas de Moscou lhe perguntaram 
sobre alegações de corrupção envolvendo a expansão de Skolkovo. Enquanto isso, Löscher 
elogiava a Rússia e conversava sobre "parcerias". 
 
A Siemens planeja investir 40 milhões de euros no centro de alta tecnologia. No passado, a 
companhia teria provavelmente subornado autoridades locais para assegurar pedidos. Hoje, o 
princípio de que uma mão lava a outra é conhecido internamente como "localização de criação 
de valores". A Siemens ajuda no processo de industrialização, que então se torna lucrativo 
para a Siemens. 
 
Tudo é limpo e legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois de acidentes nos Estados Unidos, as turbinas de energia eólica fabricadas pela empresa foram colocadas sob 
suspeita e ficaram sujeitas a inspeção. Foto: Siemens Press 

 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 9 ago. 2013, Economia, p. 17. 
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