
Siemens do Brasil exporta seus talentos para o mundo 
Heloísa Magalhães Do Rio 
 
Brasileiro lidera projeto na Alemanha e desenha estratégias para todas as unidades do grupo. 
 
Os executivos da Siemens com maior potencial sempre passam por um processo de 
internacionalização, política desenvolvida há quase 20 anos pela companhia. Agora, o grupo 
alemão está intensificando esse rodízio de funções entre os 190 países onde atua e os maiores 
talentos brasileiros já estão sendo escolhidos para fazer parte de uma elite de profissionais que 
está levando seu conhecimento para outras unidades no exterior. É o caso do brasileiro Humberto 
Cagno. Eledeu um salto na carreira na empresa, que acabou acontecendo com a venda da fábrica 
de telefones celulares para a BenQ, de Taiwan, em 2005. 
 
Com 20 anos de Siemens, Cagno comandava a área de telefonia móvel no Brasil. E, no redesenho 
de funções, no fim do ano passado, quando os ativos no segmento de terminais celulares, 
inclusive a fábrica de Manaus, foram definitivamente transferidos para a BenQ, Cagno disputou 
com executivos do grupo do mundo inteiro e acabou sendo escolhido para liderar, na Alemanha, 
projeto batizado internamente de "Go to Market". 
 
Desde janeiro, ele está à frente do grupo formado por executivos de elite da companhia. Eles 
estarão desenhando estratégias visualizando todas as unidades de negócios da Siemens. "A 
proposta é avaliar até que ponto conseguimos sinergia entre as divisões da empresa com objetivo 
de aumentar a produtividade de cada uma e também fazer crescer o volume de vendas. Vamos 
sugerir medidas e depois acompanhar a implementação", diz ele. 
 
A área de telecomunicações da Siemens faturou, em 2005, cerca de 13 bilhões de euros. Foram 5 
bilhões de euros a menos que em 2004, quando ainda contava com a área de telefones celulares. 
Mas a venda da divisão desencadeou especulações de que o gigante alemão, que atua também 
em energia, sistemas médicos, indústria, iluminação e transportes estaria se desfazendo de toda a 
telefonia. E mais: que o grupo comandado por Cagno seria para avaliar oportunidades. 
 
Ele refuta. Diz que realmente estará identificando oportunidades mas para tornar a organização 
mais competitiva, aumentar a eficiência dos canais de vendas. No mais, garante que o que 
existem são especulações e muita boataria. "Vendemos a unidade de celulares mas em outros 
segmentos estamos comprando empresas", afirma. 
 
Ele informa que o grupo investiu 3,1 bilhão de euros em aquisições nos diversos setores onde 
atua. Na telefonia, comprou quatro empresas. Em 2004, a Dasan, da Coréia, especializada em 
banda larga e a Chantry Networks, de tecnologia de segurança para redes sem fio. Em 2005, foi a 
vez da Myrio, dos EUA, que produz software para TV baseado em protocolo de internet. 
 
E explica que ações visando a otimização de resultados são constantes na Siemens como em 
qualquer outra empresa. Cita como exemplo as fábricas da companhia alemã. "São dezessete 
unidades espalhadas pelo mundo e reduzir o número delas está sempre em estudo", diz. 
 
Cagno vai ficar dois anos em Munique (Alemanha) na sede de telecomunicações do grupo. E de 
acordo com o diretor de recursos humanos da Siemens no Brasil, Emílio Creto, faltava na carreira 
do executivo a fase de internacionalização. "A experiência no exterior faz parte do nosso 
programa de desenvolvimento de talentos. Para se tornar um 'general manager' é preciso trocar 
de função, passar por diferentes áreas de negócios e ter experiência internacional", diz. 
 
Ele explica que, em 2005, a internacionalização se dava na matriz, na Alemanha, hoje não mais. A 
era da globalização está aí mesmo. "Contamos com vários centros de competência. O de medicina 
fica nos Estados Unidos, onde também passamos a contar com forte presença em energia, após a 
compra da Westinghouse.  



O Brasil é o centro de competência em hidrogeradores, a partir das hidrelétricas de Itaipu e Xingó 
com 500 pessoas voltadas para pesquisa e desenvolvimento. Está em Munique a base da área de 
telecomunicações mas temos um centro de desenvolvimento em Curitiba (PR) e em Manaus", diz. 
 
O diretor de recursos humanos, há 25 anos na Siemens, conta que nos primeiros anos que esteve 
na companhia havia 25 alemães na filial brasileira e a maioria em funções de comando. Hoje, não 
só a presença brasileira está em toda cúpula como há 124 altos executivos que estão fora do país, 
sendo 68 na Alemanha. E hoje há 107 estrangeiros na Siemens Brasil, sendo apenas 49 alemães. 
Na posição de alta gerência são três. Os demais dividem-se no setor de prestação de serviços que 
vieram se internacionalizar. 
 
"Há alguns que seguem para a sede ou para os centros de excelência para aperfeiçoamento 
profissional. Como os que estão focados no UMTS, na terceira geração da telefonia celular e 
acompanham a inovação na Europa pois o Brasil ainda não aderiu. Ficam lá dois anos. Mas há 
casos como o do Cagno que foi levar conhecimento. É a inversão. No começo íamos para lá buscar 
conhecimento e os alemães traziam. Hoje também fazemos o mesmo papel", diz. 
 
O mesmo nível de maturidade profissional de Cagno é o do também brasileiro Arthur Lavieri. Ele 
foi para os EUA assumir o comando da área de transformadores e anos depois voltou ao Brasil 
para a mesma função. Paulo Stark, que trabalhou com Cagno, era diretor da área móvel no Brasil 
foi comandar o mesmo setor no México e de lá se tornou diretor da divisão de energia na 
Alemanha. Outro brasileiro, Mario Polastri foi comandar a área de telecomunicações na Itália. Há 
funcionários da Siemens da Argentina no Brasil e brasileiros no Chile. Um rodízio estimulado e 
apontando como importante para o crescimento profissional. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


