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Ronaldo Sampaio Ferreira assumiu a Bombril depois de 20 anos de batalha - e não gostou 
nada do que encontrou. 

O economista paulistano Ronaldo Sampaio Ferreira passou um terço da vida dedicando a maior 
parte de seu tempo à arte da guerra. Sua idéia fixa era retomar o controle da Bombril, 
empresa fundada por seu pai em 1948 e da qual foi escanteado pelos dois irmãos em 1986. 
Desde então, foi briga para todo lado. Primeiro, Ferreira declarou guerra aos irmãos, causando 
uma cisão na família. Em seguida, brigou com o empresário italiano Sergio Cragnotti, que 
havia comprado a Bombril em 1990. Ele encontrou tempo para enfrentar até um ex-advogado, 
a quem vê como traidor. Ao todo, Ferreira moveu mais de 15 processos e teve pelo menos dez 
advogados envolvidos numa rotina judicial que ele estima ter custado, no mínimo, 10 milhões 
de reais. No dia 7 de julho de 2006, Ferreira encerrou a Guerra dos Vinte Anos, realizou seu 
sonho e assumiu o comando da Bombril. Muitos julgaram que os tempos de briga teriam, ali, 
um ponto final mas não foi preciso nem um ano para ficar provado o erro de quem subestimou 
sua proverbial capacidade de ir aos tribunais. No último dia 28 de abril, Ferreira e seus sócios 
decidiram processar os responsáveis pela administração anterior, que controlaram a empresa 
nos três anos em que ela ficou sob os cuidados da Justiça brasileira. "Não gosto de brigar, mas 
preciso me defender", diz Ferreira. "Os desmandos da administração judicial causaram 
prejuízos incalculáveis à Bombril." E lá vai ele brigar de novo. 

A decisão de voltar aos tribunais veio após a conclusão de uma investigação iniciada, a pedido 
de Ferreira, por uma das maiores empresas de auditoria do mundo cujo nome não pode ser 
revelado em razão de um acordo de confidencialidade. Por três meses, a auditoria 
escarafunchou os contratos assinados pela Bombril e seu fluxo de despesas no período que vai 
de julho de 2003 a junho de 2006 (quando a companhia esteve sob administração judicial). 
Nas últimas semanas, EXAME teve acesso à integra do relatório final. Ao longo das 68 páginas 
do documento, são listadas práticas que fazem lembrar o dicionário político nacional, como 
nepotismo e superfaturamento. Segundo os atuais controladores da Bombril, as supostas 
irregularidades teriam causado um prejuízo de 100 milhões de reais aos cofres da empresa e o 
objetivo da ida à Justiça é, justamente, reaver o dinheiro. Ou pelo menos parte dele. 

O que mudou na Bombril 

Os passos tomados pelo novo dono da 
empresa para ressuscitá-la 

Renegociação das dívidas 
O milionário passivo tributário foi 
parcelado em dez anos, e a antiga dívida 
de 270 milhões de reais com a italiana 
Cirio foi paga em maio com uma emissão 
de ações 

Corte de custos 
A empresa economizou 40 milhões de 
reais com a rescisão de 30 contratos com 
companhias prestadoras de serviços e a 
redução de gastos com fornecedores 

Investimento em marketing 
Depois de quatro anos praticamente fora 
da mídia, a Bombril pretende investir 30 
milhões de reais em novas campanhas, 
com a velha fórmula de sempre 



Resultado 
O lucro no primeiro trimestre passou de 1 
milhão para 19 milhões de reais 

As acusações mais portentosas são aquelas que envolvem má gestão pura e simples. Nos três 
anos em que esteve sob administração judicial, a Bombril passava por uma aguda crise 
financeira. Os prejuízos do período ultrapassam 2 bilhões de reais, e a dívida da companhia 
somava cerca de 500 milhões de reais. Como a situação do caixa da Bombril era lastimável, 
seus controladores decidiram contratar o TrendBank para financiar seu capital de giro a juros 
que chegaram a 4% ao mês. A relação entre o TrendBank e a Bombril foi considerada atípica, 
pois a instituição prestava, também, assessoria financeira à companhia e ajudava a gerenciar 
seu caixa. Ou seja, segundo os auditores, o banco era credor e, ao mesmo tempo, decidia que 
dívidas seriam pagas. O que chamou a atenção dos auditores foi que, quando o contrato de 
assessoria financeira expirou, a administração judicial decidiu renová-lo segundo a Bombril, a 
um custo sete vezes maior. De acordo com o relatório, a renovação do serviço de consultoria 
gerou prejuízos de 20 milhões de reais à Bombril entre 2004 e 2005. No ano passado, o 
contrato foi finalmente rompido. 

No período em que esteve sob administração judicial, a Bombril foi comandada por três 
executivos. Valmir Camilo, presidente do conselho de administração, José Bacellar, presidente 
executivo, e José Paulo de Souza, o interventor designado pela Justiça para acompanhar a 
empresa. Todos foram procurados por EXAME. Ao tomar conhecimento do teor do relatório 
elaborado pela nova administração da Bombril, Camilo negou que o TrendBank gerenciasse o 
caixa da empresa, algo que é desmentido pela administração atual. O TrendBank afirmou que 
o valor dos contratos aumentou porque os serviços eram de naturezas diferentes. Bacellar 
contou outra história. Ele afirma que o contrato era responsabilidade do conselho, e que não 
foi cancelado antes devido às más condições financeiras da companhia. José Paulo de Souza 
não respondeu aos diversos pedidos de entrevista. 

Dos três, o que aparece com mais freqüência no relatório é Bacellar, o ex-presidente. Segundo 
uma tabela que consta da página 12 do documento, Bacellar firmou dois contratos com 
fornecedores ligados à sua família (ou a ele mesmo). Entre janeiro de 2003 e junho de 2006, a 
empresa Brindes.com.br recebeu cerca de 50 000 reais para prestar uma consultoria de 
negócios e o próprio Bacellar aparece como diretor da empresa desde 24 de maio de 2000. Em 
outro caso, o relatório afirma que houve superfaturamento de 380% nas obras para troca de 
painéis em frente à unidade da Bombril em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A 
empresa contratada pelo serviço foi a Vitrine Plus Comércio e Serviços de Comunicação Visual 
cujo representante comercial seria Luiz Fernando Bacellar, irmão do ex-presidente. De 2003 a 
2006, a empresa recebeu 418 000 reais da Bombril. Até a reforma da sala da presidência teria 
sido feita por uma parente, Mônica Bacellar. Além dos contratos suspeitos, os atuais donos da 
Bombril acusam Bacellar de usar recursos da empresa para financiar viagens da família para 
destinos como Porto Seguro, Milão e Roma. O ex-presidente nega as acusações. Segundo ele, 
a Vitrine era um "fornecedor usual de produtos para a empresa". "E, se houve passagens 
particulares, certamente paguei por elas", afirma. 

O período de intervenção judicial, último alvo das investidas de Ronaldo Sampaio Ferreira, é 
resultado de um histórico de batalhas nos tribunais um enredo rocambolesco que envolve 
disputas familiares e brigas societárias. Em resumo, aconteceu o que segue. Em 1986, devido 
a uma briga com seus dois irmãos, Ferreira foi afastado da administração da empresa. Na 
década de 90, os irmãos venderam o controle da Bombril ao italiano Sergio Cragnotti. Em 
1995, Ferreira também vendeu sua parte da empresa a Cragnotti, mediante um contrato que 
estabelecia que, caso não recebesse todo o pagamento, Ferreira teria o direito de retomar o 
controle da Bombril. Cragnotti não quitou a dívida e, em 2002, Ferreira entrou com uma ação 
para reaver a empresa. Antes que o processo chegasse ao fim, porém, Cragnotti foi preso na 
Itália, acusado de uma fraude. Ferreira pediu, então, a intervenção judicial, alegando que a 
empresa corria o risco de ir à falência com o dono preso. A Bombril passou três anos sob 
intervenção da Justiça até que, em 2006, voltou às mãos de Ferreira. 



No primeiro trimestre deste ano, o lucro líquido registrado pela Bombril foi de quase 19 
milhões de reais, ante pouco mais de 1 milhão no mesmo período do ano anterior. Ainda é 
cedo, claro, para comemorar os resultados. Segundo os especialistas, o caminho para tornar a 
Bombril uma empresa saudável é longo. Para melhorar a situação financeira da Bombril, 
Ferreira renegociou suas dívidas. O passivo tributário, de mais de 400 milhões de reais, foi 
parcelado em dez anos e uma antiga dívida de 270 milhões de reais com a italiana Cirio foi 
quitada com o aumento de capital da Bombril, em maio. Para economizar, a empresa rescindiu 
mais de 30 contratos com companhias prestadoras de serviços e renegociou preços com 
fornecedores. O corte de custos chegou a 40 milhões de reais. 

 

O outro desafio à frente de Ferreira é reconquistar o consumidor. Desde julho do ano passado, 
a Bombril recuperou 7 pontos de participação de mercado, chegando a 61% do total (muito 
abaixo do quase-monopólio de outrora). Segundo um executivo de um grande varejista, isso 
foi conseguido, em boa medida, com o aumento dos descontos aos supermercados. O objetivo 
é recuperar o espaço perdido para a fortíssima Assolan, marca de produtos de limpeza do 
empresário João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, dono da Hypermarcas. Além disso, a Bombril 
prepara uma investida no mercado de sabões em pó, no qual vai brigar com as gigantes 
Unilever e Procter & Gamble. Para sustentar essa nova fase, a empresa pretende investir 30 
milhões de reais em propaganda até o final do ano. Depois de quatro anos praticamente fora 
da mídia, a Bombril voltou a apostar na antiga fórmula, consagrada pelo ator Carlos Moreno. 
Outros passos vêm sendo discutidos em sigilo pelos acionistas da companhia. O projeto mais 
ambicioso é listar a empresa no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. "Com o 
histórico deles, eu ainda não recomendo a compra de ações da Bombril", diz um dos raros 
analistas de mercado que acompanham a empresa. O problema, aqui, será convencer os 
investidores de que a companhia, depois de tantos reveses, é confiável e talvez isso só 
aconteça no improvável dia em que a paz voltar a reinar na Bombril. 

Fonte: Exame, ano. 41, n. 11, p. 56-58, 20 de jun. 2007. 
 


