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O fornecimento e a instalação da primeira linha telegráfica no Brasil - entre a residência do 
imperador Pedro I, no Rio de Janeiro, e a província de São Pedro (atual estado do Rio Grande do 
Sul), foi o primeiro serviço executado pela Siemens no Brasil, em 1867. A empresa também foi 
responsável pela instalação do primeiro cabo submarino da América do Sul, entre o Rio de Janeiro 
e a foz do rio Chuí, em 1874. 
 
O "potencial" do país levou a multinacional alemã a abrir um escritório no Brasil, em 1905. 
Passados 100 anos, a empresa decidiu celebrar e está investindo R$ 10 milhões numa campanha 
publicitária e numa série de eventos. 
 
A campanha é assinada pela Publicis Brasil e será veiculada em mídia impressa - em revistas 
semanais - e em rádio, na CBN. São quatro anúncios diferentes para a mídia impressa e cada um 
deles procura relacionar a qualidade de vida com uma área de atuação da empresa, que produz 
equipamentos de infra-estrutura para os setores de telecomunicações, energia, transportes, 
iluminação, equipamentos médicos e industriais. 
 
Fazer publicidade para uma indústria como a Siemens não é tarefa fácil. Além dos aparelhos de 
telefone celular, a empresa só produz equipamentos de infra-estrutura e seu público externo é o 
corporativo. A divisão das verbas de comunicação da empresa reflete isso. 
 
Pedro Heer diz que os R$ 10 milhões que a Siemens está investindo na comemoração de seus 100 
anos de Brasil, incluem ainda a produção de um livro, no qual o escritor Inácio de Loyola Brandão 
contará a trajetória da empresa e uma série de eventos, para clientes corporativos e o público 
interno. 
 
O gerente de comunicação corporativa da Siemens, Wagner Lotito, diz que metade da verba de 
marketing é tradicionalmente investida em eventos, congressos, feiras e malas-diretas. "Os outros 
50% são consumidos pela área de celulares, com mídia de massa". 
 
Pelos números que a empresa exibe, a decisão de se instalar no Brasil parece ter sido acertada. 
No exercício fiscal encerrado em setembro de 2004, a Siemens contabilizou faturamento líquido 
de R$ 5,9 bilhões - crescimento de 27% sobre o exercício anterior. As exportações aumentaram 
150%, totalizando R$ 620,5 milhões, e o investimento em pesquisa e desenvolvimento somou R$ 
108,3 milhões. Do escritório no Rio de Janeiro, que foi seu primeiro endereço no Brasil, a empresa 
se expandiu e hoje tem 12 fábricas e quatro centros de pesquisa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 set. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 


