
De Simoni e Thompson firmam acordo operacional     
Dubes Sônego  
 
Iniciada em fevereiro e oficializada na semana passada, parceria prevê criação de núcleo 
promocional dentro da agência de publicidade  
 
A De Simoni Marketing Services e a J Walter Thompson oficializaram na semana passada um 
acordo operacional que prevê a criação de um núcleo de promoções dentro da agência de 
publicidade. A parceria começou em caráter experimental no mês de fevereiro. Pela negociação, a 
Thompson passa a indicar aos seus clientes os serviços da De Simone e, em troca, recebe parte 
dos lucros. Para a agência de promoções, as principais vantagens são a possibilidade de participar 
da elaboração das campanhas desde o início e o acesso a clientes como Kimberly Clark-Kenko, 
Nestlé, Adams, Reckitt Benckiser e Unilever. Com a aliança, a Thompson pode oferecer serviços 
completos aos clientes a preços mais competitivos e de forma integrada. "A base da estratégia é 
reduzir margens e ganhar em escala", diz o vice-presidente de atendimento Sérgio Silveira. 
 
Serão cinco pessoas trabalhando diretamente ligadas ao núcleo: três delas dentro da Thompson, 
na área de atendimento, e outras duas - um gerente de planejamento e um de atendimento - na 
De Simoni. De acordo com Fabio Luiz Trevisan, diretor de atendimento da agência de promoções 
escolhido para ficar na Thompson, a De Simoni já mantém um grupo dedicado ao 
desenvolvimento de projetos em parceria com a Ogilvy, outra agência do grupo WPP, do qual faz 
parte a Thompson. O grande diferencial, agora, será o atendimento interno. "Começamos a 
participar dos projetos desde a entrada do briefing. O trabalho nasce em conjunto, o que permite 
oferecer aos clientes uma estratégia de comunicação integrada. O planejamento também é 
facilitado do lado de lá, porque os diretores de marketing precisam fazer apenas uma 
apresentação em vez de duas. Além disso, a De Simoni pode propor projetos aos anunciantes que 
necessitem do apoio de ações de mídia gerando trabalho para a Thompson", diz o executivo. 
 
Segundo Silveira, o acordo vinha sendo mantido em sigilo porque a Thompson tentou, sem 
sucesso, estabelecer relações de parceria com outras agência de promoção em oportunidades 
anteriores. Chegou mesmo a abrir um negócio próprio para atuar no segmento. Mas não de deu 
certo. "Percebemos que esta é uma área que não faz parte do DNA da agência e resolvemos 
buscar alguém. Agora, com alguns cases de sucesso em carteira, achamos que era a hora certa 
para divulgar", diz o executivo. 
 
Dentre os cases aos quais se refere Silveira estão ações promocionais e de demonstração de 
produtos em pontos-de-venda para a marca Scott, pertencente a Kimberly; ações de degustação 
dos chocolates Sem Parar, da Nestlé; lançamento do Hall's Creamy, da Adams, com distribuição 
diferenciada em canais alternativos; material de merchandising para Seda, da Unilever; e a festa 
de aniversário de 75 anos da Thompson no Brasil, que contou com a presença do presidente 
mundial da agência, Bob Jeffrey, realizada em 12 de junho no espaço Smirnoff, em São Paulo. Por 
conta da boa repercussão da festa, a De Simoni foi convidada a participar da organização das 
comemorações pelo aniversário de 140 anos da agência nos Estados Unidos, em 2005. 
 
O novo núcleo de negócios deverá reforçar os resultados da De Simoni neste ano. Trevisan diz 
que a expectativa inicial com a investida era de faturar R$ 4 milhões. "Mas já estamos bem perto 
disso", revela. No ano passado, a agência de marketing promocional faturou pouco mais de R$ 20 
milhões, com pequeno crescimento em relação aos R$ 18 milhões registrados em 2002. As metas 
para 2005 ainda estão sendo fechadas, mas devem ser "modestas", nas palavras do executivo: 
"Nossa prioridade é fidelizar os clientes com os quais começamos a trabalhar". A De Simoni não 
tinha como cliente nenhuma das empresas atendidas pela Thompson. 
 
Silveira avalia a parceria até agora como bastante proveitosa, até por necessidades de mercado. 
"Os clientes procuram, cada vez mais, soluções integradas", diz. Em linha com esta visão de 
negócio, Trevisan acredita que o desenvolvimento de ações promocionais envolvendo marcas 
complementares será outro diferencial forte da parceria. Somando-se as contas da De Simoni, da 
Thompson e da Ogilvy, são mais de cem clientes, ao todo. 
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