
 

De Simoni Marketing Services ganha novos clientes depois da fusão 
Sandra Azedo 

São Paulo, 6 de Agosto de 2003 - Atividade que começa a ganhar cada vez mais 
importância no Brasil, o marketing promocional assistiu em maio a uma nova 
negociação no setor. De Simoni (especializada na área) e Virtual Case (trabalha 
com gestão e investimento em comunicação e educação) se uniram para formar 
uma nova empresa, a De Simoni Marketing Services. Nas negociações, houve a 
aquisição da agência de promoções Gas, ficando cada uma das três com partes 
iguais da nova estrutura. As mudanças parecem ter sido acertadas: em dois meses, 
a De Simoni Marketing Services conseguiu quatro novos clientes - Quaker (da Pepsi 
Co.), Grupo Cosan, Pernod-Ricard e Johnson & Johnson.  

"O resultado é bastante positivo, o que reafirma a nossa expectativa de faturar R$ 
18 milhões em 2003", diz o presidente da De Simoni Marketing Services, Ernesto 
Simões. Segundo o executivo, a previsão é obter um crescimento de 30% ao ano, 
durante os próximos cinco anos. Os números dos negócios fechados em maio não 
são divulgados. Vale ressaltar que a nova companhia já começou a sua atividade 
com clientes como Bradesco, Volkswagen, Esso e Souza Cruz. João De Simoni, uma 
das referências no marketing promocional e até então presidente da De Simoni, 
hoje responde pelo conselho administrativo da nova companhia.  

"Optamos por um modelo de gestão diferenciado. O projeto era revolucionar a De 
Simoni, o que incluía a aquisição de uma agência, no caso a Gas", explica Simões. 
As empresas com os nomes De Simoni e Gas, portanto, deixaram de existir. A 
Virtual Case se manteve, até porque atuava numa outra atividade. "Agora, temos 
um negócio que oferece soluções de marketing. Não somos somente uma agência 
de promoções."  

Não há números oficiais sobre o marketing promocional no Brasil. No entanto, 
segundo o presidente da Promos Latin America, Pedro Vergara, nos EUA esse setor 
movimenta US$ 98 bilhões. Na América Latina são R$ 16 bilhões. "México, Brasil e 
Argentina são os que mais utilizam a ferramenta." Vergara diz que a evolução do 
marketing promocional está ligada ao fato de que as empresas começaram a 
perceber que essa estratégia também é um bom reforço de marca. "Diferentemente 
da propaganda, o marketing promocional é uma atividade que exige uma ação do 
público. Neste contexto, também está inserido o marketing direto", diz o CEO.  
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