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Fernando Scheller

A Bombril anunciou ontem o
início da sua atuação no ramo
de beleza. A compra de 75%
das marcas da Ecologie, por
R$ 15 milhões, será o pontapé
inicial de uma estratégia que o
presidente do conselho de ad-
ministração da companhia,
Ronaldo Sampaio Ferreira aca-
lentava há cinco anos: ganhar
espaço no setor de cosméti-
cos, que fatura mais de R$ 15
bilhões ao ano no País.

Após um processo equivoca-
do de venda da empresa a um gru-
po italiano e de muitas brigas so-
cietárias, o executivo – filho do
fundador da empresa, Roberto
Sampaio Ferreira – voltou à Bom-
bril em 2006, já com a ideia da
linha de cosméticos. “Se o
BNDES me liberasse dinheiro,
compraria uma empresa maior”,
diz, citando entre as candidatas
a Ox, do Grupo Bertin.

Para o presidente do conse-
lho, se a Bombril não tivesse so-

frido tantos reveses nos anos
1990, a decisão sobre a entrada
em cosméticos e beleza teria vin-
do muito antes. “Sempre tive es-
sa ideia na minha cabeça. Era
uma decisão que poderia ter sido
tomada há 20 anos”, afirma.

Segundo a companhia, no en-
tanto, a pequena Ecologie – que
faturou R$ 18 milhões no ano pas-
sado – será suficiente para mon-
tar um bom portfólio inicial de
produtos: serão 120 itens, a maio-
ria de cuidados para o cabelo. Co-
mo a escala é pequena, a Bombril
já desenvolve internamente

duas outras marcas complemen-
tares: uma para adolescentes, a
ser lançada em setembro, e ou-
tra para mulheres acima de 40
anos, prevista para 2012.

Parcimônia. No curto prazo,
os objetivos da Bombril para o
novo segmento ainda são modes-
tos. Segundo o diretor de marke-
ting da empresa, Marcos Scalde-
lai, a ideia é atingir receita de R$
50 milhões em 2012, o que repre-
sentará apenas uma pequena fra-
ção do faturamento com a linha
de limpeza, que deve chegar a R$
1,5 bilhão neste ano.

O executivo diz que a compa-
nhia passará dois anos testando
a aceitação das linhas da marca.
Por isso, no curto prazo, a venda
dos cosméticos Ecologie deverá
ficar restrita às farmácias e su-
permercados de médio porte. A
produção também não exigirá
grandes investimentos: a exem-
plo da Ecologie, as demais linhas
de cuidado com o corpo terão fa-
bricação terceirizada.

Por enquanto, o principal si-
nal da aposta do grupo no setor
de cosméticos é estrutural. Nos
próximos meses, a Bombril vai
criar uma holding com duas em-
presas, uma dedicada aos cosmé-
ticos e outra aos cuidados com o
lar. Até 2012, a companhia pre-
tende ainda entrar em dois no-
vos segmentos: lançará linhas de
cuidados com animais de estima-
ção e de limpeza de veículos.

Para Scaldelai, além da possibi-
lidade de receita – ele diz que o
mercado de limpeza cresce 12%
no País, contra 18% da expansão
dos cosméticos –, o novo seg-
mento é uma chance de rejuve-
nescer a marca Bombril. Por is-
so, a “marca-mãe” constará dis-
cretamente nas embalagens das
linhas de cosméticos.

Passada a fase de testes da no-
va empreitada, que vai até 2012,
o executivo diz que a meta é in-
vestir na construção das marcas
– algo obrigatório no setor de be-
leza. “Vamos investir 15% da re-
ceita líquida em publicidade.”

Bombril busca espaço
no setor de cosméticos
Grupo terá unidade separada para o segmento e duas novas marcas até o ano que vem

Marili Ribeiro

Q uanto a Cervejaria
Ambevvai pagarpa-
ra Beto Barbosa, o
rei da lambada da

década de 80, desistir de partici-
par do reality show “A Fazenda
4”, na Rede Record, é segredo.
Mas, por enquanto, o cantor do
hit Adocica, utilizado em um dos
mais hilários comerciais da Skol,

não tem do que reclamar. “Sem-
pre converso com a turma da Am-
bev quando recebo convites de
outras marcas”, explica Barbo-
sa. “Estão programadas festi-
nhas na Fazenda para a gente apa-
recer tomando Itaipava. Não ia
dar, né?”, reconhece.

A Cervejaria Petrópolis, dona
da marca Itaipava, é patrocinado-
ra do programa da Rede Record,
no qual os convidados, celebrida-
des do meio artístico, disputam
um prêmio de R$ 2 milhões.

Beto Barbosa não tem do que
reclamar. Tem contrato com a
Skol e acabou de gravar um novo
filme publicitário, ainda sem da-
ta para veiculação. Fora isso, es-
te ano ele já fez shows nos cama-
rotes da cervejaria no carnaval
de Salvador e no Galo da Madru-
gada, em Recife. “Estou come-
morando 25 anos de carreira e
penso numa turnê de celebração
no Navio Adocica”, menciona
ele, sem dizer se negociou algo
nessa linha com a cervejaria. Pro-
curada, a Ambev não se pronun-
ciou sobre o assunto.

Os comerciais da Skol são cria-
dos há mais de 15 anos pela agên-
cia de propaganda F/Nazca
Saatchi & Saatchi. E o curioso é
que o primeiro cantor chamado

para o anúncio foi Oswaldo
Montenegro, que recusou o
convite por ver “deboche” no
roteiro. Barbosa discorda des-
sa interpretação e diz que foi
ótimo para sua carreira, que
andava meio esquecida no Su-
deste e no Centro-oeste. “De-
pois do comercial, começa-
ram a chover convites”, diz.
“O público brasileiro é irreve-
rente. Meus filhos e os amigos
deles adoram a propaganda.”

Pedro Pochete. Barbosa não
é o único a festejar o sucesso
do anúncio. O ator carioca Pe-
dro Monteiro foi até mais lon-
ge e mudou de nome para
aproveitar a onda de propos-
tas de trabalho. Agora, se cha-
ma “Pedro Pochete”. Ele é o
cara ruivo de sunga que surge
ao lado do cantor, usando bla-
zer com ombreira, além da ri-
dícula pochete.

Esse anúncio, aliás, foi julga-
do em março pelo Conselho
de Autorregulamentação Pu-
blicitária (Conar), porque al-
guns consumidores acharam
a peça indecente. A implicân-
cia era com Pedro Pochete.
Deu arquivamento, por unani-
midade.
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MARCOS SCALDELAI
DIRETOR DE MARKETING
E P&D DA BOMBRIL
“Mantivemos conversas com
várias empresas e fizemos
pesquisa de marcas. Ainda temos
negociações em curso, que
poderão ser concretizadas no
segundo semestre.”

Personalidades do meio artístico, 
moda, comportamento 
e tendências. 

Todo domingo
no Estadão.

BETO BARBOSA
FORA DA FAZENDA
Garoto-propaganda da Skol fica fora de
programa patrocinado pela rival Itaipava
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