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A sexagenária fabricante de lã de aço garante que agora está colhendo os primeiros frutos do 
esforço para se desvencilhar do passado conturbado vivido nas últimas décadas, desde a 
morte do fundador, Roberto Sampaio Ferreira, em 1981. 
 
Os problemas começaram com a briga entre os três filhos herdeiros - apenas o atual 
presidente do conselho e acionista majoritário, Ronaldo Sampaio Ferreira, não queria a venda. 
Ainda assim, acabou vendendo a sua parte para o italiano Sergio Cragnotti (ex-controlador da 
Cirio). Depois da Cirio ter passado por sérios problemas, Ferreira alegou não ter recebido o 
dinheiro pela venda da Bombril.  
 
A empresa passou alguns anos sob intervenção judicial até que Ferreira voltou ao comando, 
em 2006. "O controle da Bombril já não está em discussão na Justiça", diz o presidente da 
companhia, Gustavo Ramos. Segundo ele, Ferreira tem cerca de 51% das ações, a Previ é 
dona de 15% e o BNDESPar tem 10%. Um acionista individual, Sílvio Tini de Araújo, é dono de 
outros 10%. O restante está na bolsa. 
 
Ramos também garante que não há mais dívidas antigas com fornecedores, e os pesados 
débitos fiscais foram renegociados dentro do "Refis da crise", lançado neste ano. Foi o que 
possibilitou, segundo o diretor de relações com investidores, Marco Aurélio de Souza, uma 
situação extraordinária no balanço do terceiro trimestre: um lucro líquido de R$ 217 milhões - 
no mesmo período de 2008 houve prejuízo de R$ 9 milhões. "Nós renegociamos a dívida com o 
fisco em até 180 meses", diz Souza, informando também que a empresa se beneficiou da 
possibilidade de compensar parte do imposto de renda com o prejuízo fiscal.  
 
A receita líquida da companhia cresceu 26% no terceiro trimestre, para R$ 215 milhões. A 
margem bruta da empresa (receita líquida menos o custo de vendas) cresceu 68% no 
trimestre, para R$ 109 milhões. O patrimônio líquido da companhia, que era R$ 487 milhões 
negativos no terceiro trimestre de 2008, passou a R$ 294 milhões negativos no período de 
julho a setembro de 2009.  
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