
AS 1001 UTILIDADES
DE UMA MARCA
O caso da Bombril é um
exemplo de como uma
marca sólida pode salvar
uma empresa até das mais
profundas crises

CÍNTIA BORSATO

A Bombril está comemorando:
registrou um lucro de 84 mi-
lhões de reais no primeiro se-
mestre de 2009. Não se trata

de um resultado como qualquer outro.
É a primeira boa notícia em muitos
anos — e o primeiro sinal palpável de
que uma crise que, muitos apostavam,
obrigaria a empresa a fechar as portas
pode estar se revertendo. O
processo de decadência co-
meçou na década de 80 -
mas atingiu seu auge entre
2002 e 2006. quando a Bom-
bril chegou a paralisar a
produção por falta de di-
nheiro para comprar maté-
ria-prima. Nesse longo pe-
ríodo, sucederam-se episó-
dios negativos, como a
guerra por poder travada en-
tre os herdeiros, que chega- i
ram a trocar socos e xinga- 3
mentos nos corredores da
fábrica de São Bernardo do
Campo, desvios de dinheiro
e uma coleção de fraudes fi-
nanceiras. De 2006 para cá,
teve início uma reestruturação radical,
capitaneada por um dos três herdeiros,
o economista Ronaldo Sampaio Fer-
reira, o único que ainda está lá. Nos
quadros de administração, parentes e
amigos foram substituídos por executi-
vos tarimbados, que renegociaram uma
dívida astronômica, frearam gastos e
enxugaram custos fixos, além de trazer
à Bombril novas práticas de gestão e

governança corporativa. Certamente, a
empresa não teria permanecido viva se
não estivesse apoiada numa marca tão
forte, criada pelo comerciante Roberto
Sampaio Ferreira em 1948 e até hoje
sinônimo do produto que é, de longe,
seu carro-chefe: a lã de aço. Diz o con-
sultor René Werner: "Por mais trapa-
lhadas que houvesse na empresa, elas
nunca respingaram na marca".

Marcas valiosas ajudam a explicar
a longevidade de algumas das mais an-
tigas empresas brasileiras, como, por
exemplo, Hering e Lupo (veja reporta-
gem napág. 108). Mas nenhuma marca
nacional, seja qual for o setor de atua-
ção da companhia, é mais sólida do que
a Bombril. Isso se vê em números. Suas

lãs de aço chegam a 80% das casas bra-
sileiras, um recorde para qualquer setor.
Trata-se ainda do segundo artigo de
limpeza mais vendido no país, atrás
apenas do sabão em pó Omo (da multi-
nacional Unilever). Em nenhum outro
lugar do mundo a lã de aço foi tão assi-
milada quanto no Brasil, que concentra
dois terços do mercado mundial desse
produto. A razão é cultural. Os brasilei-

ros revelam um apreço pelo brilho na
limpeza como ninguém mais, segundo
mostram as pesquisas. Além disso, con-
feriram vários usos à tal lã. como afixá-
la à antena da televisão para melhorar a
imagem e até servir de adubo para plan-
tas. Nos anos 70, um produto parecido
surgiu no Brasil — mas vinha com de-
tergente, tal qual nos Estados Unidos, e
não vingou. A antiga versão já havia si-
do incorporada aos hábitos locais. Con-
clui Alexandre Zogbi, da consultoria
Interbrand: "A Bombril é um daqueles
casos raros em que um vínculo emocio-
nal liga as pessoas a um produto — e à
sua marca".

No ápice da crise, em 2003, foi jus-
tamente a marca que salvou a empresa

do pior. Sem crédito na pra-
ça e com 570 títulos protes-
tados, a Bombril precisou
demitir 30% de seus funcio-
nários e paralisou a produ-
ção. "Só se via gente ociosa.
O silêncio das máquinas era
o maior sinal da decadên-
cia", recorda-se a gerente de
novos produtos. Adelice de
Moraes, há 33 anos lá. Nes-
se tempo, os executivos da
Bombril batiam à porta das
grandes redes de supermer-
cados e atacadistas, implo-
rando para que fizessem
compras antecipadas e mais:
que pagassem à vista. Em

troca, concediam-lhes des-
contos graúdos. Havia um detalhe pecu-
liar nessa transação: com prateleiras
abarrotadas de Bombril. os supermerca-
dos não colocavam à venda a nova mer-
cadoria. Ela ficava armazenada em de-
pósitos. Por que. então, essas redes se-
guiam comprando mais e mais lãs de
aço? "Para manter a Bombril de pé", ex-
plica Hélio Mariz de Carvalho, da con-
sultoria FutureBrand. que acompanhou



o caso. "Se a empresa morresse, prova-
velmente desapareceria com ela uma
marca que atrai gente às lojas."

A história da dívida da Bombril -
de 450 milhões de reais só de impostos
devidos à União, mais a quantia relati-
va a multas por operações financeiras
irregulares, cujo valor ainda se discute
na Justiça — remete a meados dos anos
80. Foi quando o governo federal in-
cluiu a lã de aço na cesta básica. Pode-
ria ter sido bom. caso o preço não fosse
tabelado e tão baixo. Para piorar, o va-
lor do produto ainda se depreciava com
a inflação de dois dígitos, e a empresa
perdia dinheiro, o que se agravou nos
anos seguintes, aí por má administra-
ção. Nesse contexto, o italiano Sérgio
Cragnotti. então dono da Cirio, até hoje
uma das marcas mais conhecidas do ra-
mo de alimentos na Europa, comprou a
Bombril dos irmãos Ferreira. A gestão
do empresário italiano foi decisiva para
levar a Bombril ao fundo do poço. Ele
liderou uma série de transações finan-
ceiras duvidosas. Por algumas delas, é
acusado de lavagem de dinheiro. Crag-
notti retirava dinheiro da Bombril e
com ele simulava, por meio de contra-
tos falsos, comprar títulos da dívida
americana. Numa outra operação, fez
ainda a Bombril arrematar a Cirio -
fraude em que o comprador e o vende-
dor são a mesma pessoa, mais conheci-
da no mercado como "Zé com Zé".
Mesmo assim, a Bombril continuou,
por um bom tempo, a obter crédito e a
captar dinheiro no mercado de ações,
no qual havia ingressado em 1984. "Is-
so só foi possível porque, naquela épo-
ca, a fiscalização das empresas na bolsa
era bem menos vigilante", diz o econo-
mista Maílson da Nóbrega. Em 2003.
já com uma maior transparência do sis-
tema e a má situação da Bombril crista-

lina, as ações da companhia chegaram
à sua pior cotação na década — 2,80
reais. Hoje. o valor é de 6 reais.

"É um milagre a Bombril ter sobre-
vivido, ela era o avesso de uma empresa
moderna", diz o economista José Ba-
cellar, um dos três administradores
apontados pela Justiça para gerir a com-
panhia depois do escândalo Cragnotti.
Sobre esse período, ele incluiu um ca-
pítulo no livro A Surdez das Empresas.
que fala de sua experiência na reestru-
turação de empresas. Lançado recente-
mente, o livro foi alvo de uma ação le-
gal e chegou a ser retirado das pratelei-
ras. O autor da ação foi Ronaldo Sam-
paio Ferreira — que decidiu reassumir
o comando da empresa e tem feito tudo
para proteger sua imagem. Coleciona-
dor de carros de luxo. como o Mercedes
300 SL, uma raridade, e criador de ga-
do, Ronaldo reconhece que é capaz de
atos inconseqüentes. "Sou um apaixo-
nado por novidades", comenta. Ele
aprendeu a manter os pés no chão a um
custo alto. A palavra do dia hoje na
Bombril é diversificar a linha de produ-
tos. Não é apenas por causa da concor-
rência. A Bombril. que já teve 90% do
mercado de lã de aço no Brasil, agora
detém uma fatia de 70% (os outros 30%
estão nas mãos da Hypermarcas. dona
da Assolan). A diversificação é também
necessária porque a procura pelo pro-
duto tende a encolher — caiu 10% so-
mente no ano passado. Os hábitos de
consumo estão mudando. As panelas de
hoje não precisam mais ser areadas. As
televisões tampouco têm antena. Mais
preocupadas em manter as unhas ben-
feitas. as mulheres começaram a buscar
produtos de limpeza ate com hidratan-
te. Para manter sua tão valiosa marca, a
Bombril tem pela frente o desafio de
adequar-se aos novos tempos.

Text Box
Matéria

Text Box
BORSATO, Cíntia. As 1001 utilidades de uma marca. Veja, São Paulo, ano 42, n. 33, p. 106-108, 19 ago. 2009. 




