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Marketing imagem 

Quando um nome 
vale uma empresa 
A sobrevivência da Bombril mostra como uma marca 
pode se tornar a tábua de salvação do negócio 
Silvana Mautone 

O QUE DIZER DE UMA EMPRESA 
com dívidas tributárias que ul
trapassam 1,5 bilhão de reais, 
que chegou a suspender a pro

dução por falta de pagamento de maté
rias-primas e enfrenta rotineiramente a 
concorrência de multinacionais do porte 
da Unilever? Pode-se afirmar que qual
quer companhia, nessas circunstâncias, 
está agonizante. Os fatos recentes da his
tória da Bombril, em princípio, conduzi
riam a essa conclusão. Seu ex-controla
dor Sérgio Cragnotti encontra-se preso na 
Itália, acusado de desvios irregulares de 
dinheiro — o que levou a Bombril a bei
rar a falência. A empresa passou a ser pre
sidida por um interventor nomeado pela 
Justiça. Diante disso, como explicar sua 
sobrevivência? A resposta está na força 
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de sua marca cinqüentenária. "Ela está 
blindada", afirma Jaime Troiano, consul
tor paulistano especializado em marke
ting. "É desses raros casos em que a acei
tação da marca é tão ampla que se tornou 
sinônimo de uma categoria." E é com es
se trunfo que a atual gestão vem tentan
do reerguer a companhia, resgatando fa
tias importantes de participação de mer
cado. Hoje, a maioria de seus produtos é 
líder ou vice-líder de vendas. 

A Bombril vai a leilão até 
fevereiro de 2006. Estima-
se que mais de 50% de seu 
valor de mercado — 325 mi
lhões de reais em meados de 

Lã de aço: mais de 50% 
do faturamento 
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outubro — seja atribuído ex
clusivamente à marca. O lance 
mínimo do total das ações ordi
nárias, que representam 38% da 
empresa e permitem seu contro
le, foi definido em 215 milhões 
de reais. (A consultoria Advis 
Bancorp, que fez a avaliação a 
pedido da Justiça, não se pro
nuncia a respeito; o processo 
corre sob segredo.) "Apesar de 
o risco da empresa em si hoje 
ser alto, devido às inúmeras dí
vidas e às disputas judiciais que 
a envolvem, o risco da marca é 
baixo", diz Troiano. "Há pou
cos logotipos com esse poder." 

Empresas como a Parmalat 
e a Varig vivem situações se
melhantes. Apesar de mergu
lhadas em dívidas e terem per
dido mercado, suas marcas 
mantêm lugar cativo na lem
brança dos consumidores. Pes
quisa divulgada em agosto pe
la Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA) mostrou 
que nas categorias leite longa 
vida e companhia aérea as duas 
empresas seguem sendo as mais 
citadas. "Devido ao poder da 
marca, também conseguem ven
der seus produtos a preços mais 
altos do que a concorrência", diz 
Glauco Abdala, sócio da con
sultoria Galeazzi & Associados. 
A direção da Parmalat, por 
exemplo, afirma que até dezem
bro terá vendido volumes de bis
coitos 50% superiores ao de dois 

anos atrás. Sua receita em 2005 será 300 
milhões de reais superior à do ano passa
do. A Bombril, mesmo ainda afundada na 
maior crise de sua história, também deve 
duplicar seu faturamento neste ano e atin
gir 800 milhões de reais. 

Investir em publicidade e em campa
nhas de marketing em momentos em que 
a empresa mal tem dinheiro para pagar o 
salário dos funcionários costuma ser uma 

decisão difícil. Não investir, po
rém, pode ter apenas o efeito de 
aprofundar as dificuldades no 
médio prazo. Foi esse o racio
cínio dos executivos que ho
je comandam a Bombril e 
que, recentemente, decidi
ram voltar a fazer propa
ganda da marca. "A Bom-
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bril foi uma das primeiras empresas bra
sileiras a acreditar na propaganda e se vol
tar para a construção de uma marca", diz 
o publicitário Washington Olivetto, um 
dos criadores do "Garoto Bombril", cam
panha veiculada durante 26 anos. "Deixar 
de lado um patrimônio desse por muito 
tempo é correr o risco de ter de colocar na 
UT1 mesmo uma empresa sã." 

A grande massa de consumidores não 
tem conhecimento das dificuldades que 
essas companhias vêm passando — o que 
é uma vantagem. No caso da Bombril. en
tre os que sabem, incluindo aí fornecedo
res e clientes, há um grande número que 
torce cara que a empresa dê a volta por ci
ma. "É como se eles achassem que a mar
ca não merecesse passar por esse calvá
rio", diz José Bacellar, presidente da Bom
bril desde novembro do ano passado. Se
gundo ele, a força da marca é um elemen
to essencial na estratégia de recuperação 
da empresa. Em 2003, no auge da crise fi
nanceira, quando foi instaurada a admi
nistração judicia], a Bombril estava sem 
crédito algum na praça, com 12 pedidos 
de falência, mais de 500 títulos protesta
dos e sem dinheiro em caixa para honrar 
sequer os salários. 

No final do mês, a empresa ia com o 
pires na mão até as grandes redes de su
permercados e atacadistas suplicar para 
que fizessem compras antecipadas e as pa
gassem à vista. Claro que o negócio só era 
fechado em troca de polpudos descontos, 
além de bônus em volumes extras de mer
cadorias. "Assim que assumi, um dos pri
meiros pedidos com os quais me deparei 
era para alugar mais um depósito", diz 
Cláudio Del Valle, diretor-superintenden-
te da Bombril. "O espaço era necessário 
para guardar as mercadorias já vendidas e 
não entregues, porque os compradores já 
estavam abarrotados de produtos." 

De acordo com Bacellar, para sair des
sa situação — que ao mesmo tempo que 
dava fôlego à empresa ia asfixiando-a aos 
poucos —, mais uma vez o prestígio da 
marca fez a diferença. Foi preciso sentar 
com esses clientes, que já estavam com 
produtos de sobra em estoque, e dizer que 
os bônus e os descontos, que em alguns 
casos chegavam a 30%, haviam acabado. 
"Foi difícil, mas apostamos que ninguém 
ia querer ficar sem ter Bombril para ofe
recer ao consumidor", diz Del Valle. Na 
época, a produção de lã de aço foi reduzi

da à metade. Em outubro do ano passado, 
as vendas haviam somado 65 milhões de 
reais. Em novembro, caíram para 29 mi
lhões de reais. No mês seguinte, começa
ram os sinais de recuperação — o fatura
mento voltou a crescer e chegou a 45 mi
lhões de reais. "Buscamos a recuperação 
da rentabilidade em vez de volume", diz. 
Para conseguir recompor o preço, a lã de 
aço vem sendo vendida por meio de co
tas, a fim de não deixar o mercado com 
excesso do produto. "As grandes cadeias 
varejistas estão apoiando fortemente a 
Bombril", disse a EXAME o presidente 
de uma das maiores empresas concorren
tes. "Não fosse pela marca respeitada, a 
empresa estaria sendo espezinhada pelos 
clientes nas negociações." 

A Bombril nunca havia passado por cri
se semelhante à dos últimos anos. Mas não 
é de hoje que enfrenta concorrentes de pe
so. Nos anos 70. a gigante Gillette deci
diu entrar no mercado de lãs de aço e trou
xe dos Estados Unidos a idéia de uma ver
são do produto que já vinha com sabão. 
Ao mesmo tempo, outro concorrente lo
cal, a Orniex, à época fabricante do deter
gente ODD, hoje da Bombril, havia deci
dido passar a produzir a palha de aço tra
dicional. Espremida dos dois lados, a gran
de dúvida dos executivos era passar ou não 
a fabricar o Bombril com sabão. "Chega
mos a importar máquinas da Itália, mas no 
final optamos por não fazê-lo", conta Ro
naldo Sampaio Ferreira, filho do funda
dor da empresa e que, na época, era res
ponsável pelo marketing. "Achamos que 
seria avalizar o produto do concorrente", 
diz. A opção foi combater a novidade por 
meio de publicidade. "Nas campanhas, di
zíamos para a dona-de-casa que o nosso 
produto podia ser usado a seco, com água 
e com o sabão da preferência dela. Mos
tramos que realmente oferecíamos mil e 
uma utilidades", diz Ferreira, que hoje bri
ga na Justiça pelo controle da empresa. 
Em 1995, ele vendeu ao italiano Sergio 
Cragnotti, que já havia comprado a parte 
de seus dois irmãos, o seu quinhão na com
panhia. Como Cragnotti não pagou tudo 
que devia, Ferreira requer o direito de 
100% das ações ordinárias, que era a ga
rantia que tinha no contrato de venda. O 
que aconteceu na disputa com a Gillette? 
Um ano depois ela retirou do mercado as 
lãs de aço com sabão. E o "Bombril" da 
Orniex desapareceu. 

84 WWW.EXAME.COM.BR 26 DE OUTUBRO DE 2005 

http://www.exame.com.br



