
 
 

SIMON SE CONSOLIDA NO MERCADO E INOVA NO SETOR DE CONTROLE DE 

ILUMINAÇÃO 

 

Com 13 anos no Brasil, marca investe em qualidade e tecnologia em toda sua linha de 

produtos 

 

A Simon é uma empresa especializada em Pequeno Material Elétrico e Controle de 

Iluminação que, desde sua chegada ao país, em 2005, tem como pilar converter 

tecnologia em conforto, segurança e qualidade, consolidando dessa forma a história que 

começou com a matriz, em 1916, na Espanha, onde atualmente é líder de mercado no 

segmento de material elétrico e iluminação.  

 

Para a construção da fábrica no Brasil, a empresa investiu 50 milhões de reais para 

instalar a unidade, em Contagem, MG. Desde então produz, por mês, mais de 2 milhões 

de tomadas e interruptores voltadas para instalações prediais do mercado nacional. 

 

 
 

A marca investe constantemente na qualidade dos produtos e na capacitação da equipe 

e dos colaboradores, tendo como resultado a comercialização em mais de 2.300 pontos 

de vendas. Além disso, a empresa conta com mais de 50 representantes espalhados 

em todo o país.   

 

“O nosso objetivo é ocupar posição de destaque, não apenas no mercado de Material 

Elétrico, mas também nos mercados de Controle de Iluminação, para os quais já 

desenvolvemos produtos que atendem essa demanda, como carregadores USB 

inteligentes e a tecnologia de controle de iluminação, que são as novas tendências 

http://www.simon-brasil.com.br/


desse setor e também dos consumidores” explica William Santos, gerente de Marketing 

da Simon.  

 

Como um diferencial, a qualidade e segurança dos produtos são prioridades para a 

Simon. Por isso, o laboratório moderno, localizado na filial brasileira, segue as normas 

estabelecidas pela ABNT, onde são realizados constantes testes de resistência ao calor, 

propagação de chamas, resistência mecânica e umidade, que comprovam e mantém o 

padrão de excelência e desempenho de toda as linhas.  

 

“Este ano, a construção civil voltou a lançar empreendimentos e nessa primeira fase a 

necessidade maior das obras é por produtos de infraestrutura básico, eletrodutos, 

eletrocalhas, cabos etc. Os interruptores e as tomadas, que são produtos de 

acabamento, serão demandados em um segundo momento. A expectativa é a de 

crescimento para 2018, interrompendo uma sequência de queda nos últimos anos”, 

complementa William Santos, gerente de Marketing da Simon.  

 

 

 

Sobre a Simon 

 

Fundado em 1916, na Espanha, a Simon compõe um sólido grupo industrial que possui 

hoje presença ativa, com fábricas e filiais em 16 países, além de representantes em 

quatro continentes. A filial brasileira está instalada no estado de Minas Gerais, onde 

ocupa uma área construída de 12.000 mil m² e também com escritório comercial em 

São Paulo.  

Seu moderno parque fabril conta com equipamentos de última geração, nacionais e 

importados. A Simon conta com cerca de 150 funcionários e 50 representantes em todo 

o país e comercializa seus produtos em mais de 2300 pontos de venda. 

 

 
 


