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EM BUSCA DA DIVERSIFICAÇÃO

● Esponja de aço
O produto que virou sinônimo de
categoria ainda é, hoje, campeão
de vendas e responsável por
38% do faturamento da Bombril.

● Garotos-propaganda
Carlos Moreno faz há 32 anos
comerciais para a marca – que
em 2011, pela primeira vez,
terão também mulheres.

● Ecológica
A maior aposta da Bombril em
2010 foi a linha de produtos
sustentáveis Ecobril, que pos-
sui, no total, 24 itens.

A nova cara da Bombril não será
mostrada em 2011 apenas por
meio do investimento em seg-
mentos até agora inéditos para a
empresa, como o de higiene e be-
leza. O próximo ano será marca-
do também por uma grande mu-
dança no marketing. Logo de-
pois do Carnaval, uma ampla
campanha publicitária, incluin-
do seis comerciais de TV, ações
em revistas e redes sociais, entra-
rá no ar. Pela primeira vez depois
de 32 anos, não será um homem a
estrela dos comerciais, mas três
atrizes de programas humorísti-
cos – Carlos Moreno continuará
anunciando outros produtos. O
investimento total em marke-
ting no ano que vem somará R$
70 milhões.

A empresa lançará, em março,
a Casa Bombril, um espaço de
qualificação para empregadas
domésticas em São Paulo. “Que-
remos que as brasileiras vejam a
Bombril como a marca da mu-
lher”, resume o diretor de marke-
ting Marcos Scaldelai. A ideia é
se aproximar também do públi-
co jovem, segundo o presidente
do conselho administrativo, Ro-
naldo Sampaio Ferreira. Para
ele, o bom momento da econo-
mia e a maturidade da Bombril
fazem com que essa seja a hora

certa para as transformações.

Desafios. Ao longo de toda sua
existência, a Bombril investiu
em novos produtos e conquis-
tou boa participação de merca-
do em grande parte deles. Os de-
safios de se reinventar, no entan-
to, sempre existem – e nem sem-
pre foram vencidos por outras
empresas, como destaca o espe-
cialista em análise de marca e
presidente do Grupo Troiano de
Branding, Jaime Troiano.

Ele cita o caso da Parmalat,
que chegou a fabricar quase uma
centena de itens, como creme de
leite e sucos, e hoje, depois de
uma grave crise no início da déca-
da, mantém apenas o leite longa
vida. Da mesma forma, no ano
passado a Yakult, conhecida pe-
lo leite fermentado vendido de
porta em porta, fechou, depois
de uma década, sua divisão de
cosméticos no País. As barri-
nhas de cereal da marca União

também saíram de linha – para
especialistas, a tentativa de asso-
ciar um produto saudável a uma
marca de açúcar, que remete ao
consumo de muitas calorias, foi
um erro estratégico. “Quando
uma estratégia como essa não dá
certo, a empresa acaba se arre-
pendendo por ter drenado recur-
sos para as áreas erradas. Além
disso, sua marca pode ficar estig-
matizada pelo fracasso”, diz
Troiano.

Para Eugênio Foganholo, da
Mixxer Consultoria Empresa-
rial, o fato de a Bombril lançar
marcas diferentes para seus pro-
dutos de higiene pessoal minimi-
zará os riscos de o projeto não
dar certo. “Além disso, a Bom-
bril gera, de maneira geral, uma
percepção de tradição, credibili-
dade e eficiência”, diz Foganho-
lo, acrescentando que a empresa
contará, a seu favor, com sua
grande penetração nos canais de
venda. / A. F.

Campanha vai usar mulheres
pela primeira vez desde 1979

Bombril,
agora para
a pele e para
o cabelo
Famosa pela esponja de aço, empresa segue
Hypermarcas e estreia em higiene e beleza

● ’Premium’
A linha de higiene pessoal da
Bombril terá um posicionamento
“premium”, com xampus custan-
do perto de R$ 8 – valor que se
aproxima mais do cobrado pelo
Pantene, da Procter & Gamble,
do que do Seda, da Unilever.

Mudança de perfil
envolve vários riscos,
mas a Bombril sai com a
vantagem de ter uma boa
distribuição no varejo

Aiana Freitas

Numa recente pesquisa qualita-
tiva realizada com um grupo de
consumidoras de São Paulo, elas
elogiaram as qualidades do de-
tergente Limpol. Mas, apesar de
o produto ter estampados no ró-
tulo o selo vermelho e até a foto
do garoto-propaganda da Bom-
bril – o ator Carlos Moreno –, es-
sas consumidoras se mostraram
surpresas quando souberam
que o detergente era fabricado
pela empresa que virou sinôni-
mo de esponja de aço no Brasil.

O episódio ilustra, ao mesmo
tempo, o que representa um or-
gulho e uma frustração para a
Bombril. Dona de uma marca
apontada anualmente como a
mais lembrada pelos brasileiros
na categoria que a consagrou, a
Bombril vem ampliando seu por-
tfólio de produtos e ganhando
mercado com esses artigos, mas
não consegue, ainda, ser vista co-
mo uma empresa que abarca vá-
rias linhas de bens de consumo.

A grande e definitiva aposta pa-
ra mudar essa imagem será feita
no ano que está para começar.
Em 2011, a Bombril quer se fir-
mar como a empresa-referência
em limpeza doméstica no Brasil,
e ir além: vai investir em segmen-
tos tão diversos como o de pet
care, cera para automóveis e, em
seu passo mais arrojado, no se-

tor de higiene pessoal, passando
a fabricar xampus, condiciona-
dores e hidratantes, entre ou-
tros artigos.

“Nossas pesquisas mostram
que a Bombril tem uma imagem
de qualidade indiscutível. Essa
imagem é meio caminho andado
para o lançamento de novos pro-
dutos”, acredita Ronaldo Sam-
paio Ferreira, filho do fundador
da empresa e atual presidente
do conselho administrativo.

A família Sampaio Ferreira vol-
tou à administração em 2006.
Nos 20 anos anteriores, a morte
do fundador, Roberto, resultou
numa disputa entre seus três fi-
lhos e na posterior venda da em-
presa para a Cirio, do italiano
Sergio Cragnotti – que, mais tar-
de, acabou envolvido em escân-
dalos na operação Mãos Limpas,
foi preso e ficou devendo US$ 20
milhões para a Bombril. A empre-
sa ficou sob administração judi-
cial até junho de 2006.

Ronaldo acredita que agora a
má fase vai ficar de vez para trás.
Apesar de ainda ter dívidas da or-
dem de R$ 300 milhões, a Bom-
bril deve registrar faturamento
de R$ 1,2 bilhão em 2010. Este
ano, estreou em segmentos nos
quais ainda não atuava, como o
de alvejante sem cloro (da linha
Vantage) e o de cera para pisos,
móveis e calçados (Q’Brilho). In-
vestiu, ainda, R$ 7 milhões numa

linha de produtos ecológicos, a
Ecobril, com 24 itens. “A empre-
sa passou a ter no seu portfólio
todos os produtos que se possa
imaginar no que se refere a lim-
peza de residência. Só não faze-
mos vassoura”, brinca Ronaldo.

Ampliação. A empresa vai ter-
minar 2010 com 450 produtos
em sua lista e a meta para 2011 é
chegar a 520. Neste número não
estão incluídos os artigos de cui-
dados para a pele e cabelos, que
deverão acrescentar mais 120
itens no guarda-chuva da Bom-
bril a partir do segundo trimes-
tre do ano que vem. O projeto
prevê o lançamento de duas mar-
cas próprias. Mas a Bombril ne-
gocia também a aquisição de
uma empresa. “Essa aquisição
tem dois motivos: o primeiro é
que representará uma concor-
rente a menos no mercado.

Além disso, essa empresa pode-
rá trazer seu know-how desse
segmento para a Bombril”, expli-
ca Ronaldo – ressaltando que o
negócio será lançado mesmo
que a desejada aquisição não se
concretize.

Os planos da empresa seguem
os que já vêm sendo colocados
em prática pela Hypermarcas,
hoje atuante em segmentos co-
mo higiene, alimentos e remé-
dios. Ronaldo não evita a compa-
ração. “A diferença é que a Bom-

bril é uma empresa menor. Não
é nosso pensamento entrar no
mercado de remédios ou alimen-
tos, até porque não temos conhe-
cimento desses assuntos.”

Diferenças. Para o especialista
em análise de marcas Jaime
Troiano, presidente do Grupo
Troiano de Branding, no entan-
to, essa não é a única diferença
entre as duas empresas. A Hyper-
marcas exerce uma espécie de
“paternidade” sobre suas mar-
cas e a Bombril vai começar a tri-
lhar esse caminho só agora, en-
quanto, ao mesmo tempo, se ar-
risca em um nicho que pode soar
estranho ao consumidor num
primeiro momento. “Muitas em-
presas que têm uma marca forte
passam a desenvolver novos ne-
gócios usando essa mesma mar-
ca. É o que chamo de ‘síndrome
da vaidade corporativa’. Mas a

extensão de marca só funciona
se o produto for atrativo, se hou-
ver viabilidade industrial para fa-
bricá-lo e, principalmente, se o
consumidor acreditar que ela é
capaz de fazer aquele produto”,
explica Troiano.

A Bombril reconhece que o no-
vo projeto esconde riscos. Não
será por acaso que, ao contrário
dos produtos de limpeza, os
itens da linha de higiene pessoal
não terão o tradicional logotipo
vermelho na frente do rótulo. O
nome será colocado discreta-
mente na parte de trás da embala-
gem. “Hoje até soa mal pensar
em uma empresa que faz um pro-
duto metalúrgico lançar um xam-
pu”, admite Ronaldo. “Por isso
queremos que as consumidoras
se acostumem aos poucos com
essa ideia. Acreditamos que,
com o tempo, as pessoas vão aca-
bar achando isso normal.”
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1001 utilidades. A Bombril, de Sampaio Ferreira, vai terminar o ano com 450 produtos; a nova linha terá 120 itens
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