
“Se a gente quisesse comprar As-
solan a gente já teria comprado.
Ela chegou a ter 40% de partici-
pação do mercado de lãs de aço,
mas derrubamos as vendas da
galinha dos ovos de ouro do seu
Júnior (João Alves de Queiroz Fi-
lho, dono da Hypermarcas)
quando reassumimos a Bombril
pós-gestão do italiano Sergio
Cragnotti há cinco anos”. A afir-
mação é de Ronaldo Sampaio
Ferreira, presidente do conse-
lho de administração e princi-
pal acionista da Bombril, em en-
trevista ao BRASILECONÔMICO, ho-
ras depois de começar a circular
a informação de que a marca As-
solan, da Hypermarcas, foi ven-
dida para a Química Amparo, lí-
der do mercado de lava-louças
e amaciantes com a marca Ypê
e segunda marca mais vendida
de sabão em pó do país com
Tyxan Ypê. “A Assolan vem per-
dendo mercado. A Hypermar-
cas está deixando o mercado de
produtos de limpeza depois de
levar uma trombada”, afirma
Ferreira.

A Hypermarcas afirmou, em
comunicado, não comentar ru-
mores de mercado. Procurado,
Waldir Beira Junior, diretor vice-
presidente da Química Amparo
e filho do fundador, não aten-
deu aos pedidos de entrevista
da reportagem.

Fontes do mercado informam
que Júnior, da Hypermarcas, es-
tava pedindo por volta de R$ 100
milhões pela marca Assolan e
pela unidade industrial que fa-
brica as lãs de aço, razão que te-
ria levado a família Batista, da
holding J&F, que controla negó-
cios como o frigorífico JBS e a in-
dústria de produtos de limpeza
Flora, a deixar Assolan de fora
da cesta de produtos de limpeza
adquirida no mês passado da
Hypermarcas e encabeçada pe-
lo sabão em pó Assim.

Mercado
Há meses a Hypermarcas tenta
se desfazer de ativos de limpe-
za e alimentação como Etti e As-
solan, marca que, segundo o
mercado tem entre 10% e 15%
de participação em lãs de aço e
é a segunda em vendas depois
de Bombril, com cerca de 70%
de participação. Q´Lustro, mar-

ca de combate da Bombril, é a
terceira do mercado.

A entrada da Química Ampa-
ro na categoria tende a movi-
mentar o mercado nos próxi-
mos meses. A empresa familiar
que tem 61 anos de história é co-
nhecida por sua agressividade
na publicidade, nos pontos de
venda e na briga por preços.

Apesar de ser muito competi-
tiva, a Química Amparo vai se
deparar com um concorrente di-
fícil de derrubar, cujo nome é si-
nônimo da categoria. Após anos
de dificuldade resultantes da dí-
vida deixada por Cragnotti, a
Bombril parece ter acertado o
passo neste ano, a partir da es-
tratégia de renovação completa
de suas linhas, lançamento de
dezenas de produtos e criação
da campanha “Mulheres que
brilham”, considerada tão femi-
nista que foi alvo de discussões
no Conar (Conselho de Autorre-
gulamentação Publicitária).

Do faturamento de R$ 1,2 bi-
lhão que a Bombril deve atingir
neste ano, cerca de 35% virão
da lã de aço. “A entrada da Am-
paro é boa porque fortalecer a
categoria”, diz Ferreira. ■

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

Marcela Beltrão

“Amparo comprou a Assolan
para atormentar a Bombril”

Bolsa Família puxa vendas
de lã de aço no Nordeste

Auxílio do
governo leva boa
parte da população
das regiões
Norte e Nordeste a
comprar o primeiro
conjunto de panelas

É o que diz Ronaldo Sampaio Ferreira, dono da Bombril, sobre a aquisição da concorrente realizada ontem

Comprar Assolan não é um
bom negócio na opinião de Ro-
naldo Sampaio Ferreira, maior
acionista da Bombril. No come-
ço do ano ele foi procurado pe-
la Hypermarcas para uma con-
versa inicial que não teve anda-
mento. Na época, ele confiden-
ciou que só levaria a marca pa-
ra casa se ela custasse “bem ba-
ratinho.” “A Amparo só com-
prou a Assolan por vaidade e
para nos atormentar.”

Agora que Assolan está mi-
grando das mãos da Hypermar-
cas para a Química Amparo, a
Bombril obrigatoriamente vai
ter de se armar no ponto de ven-
da e também na mídia para bar-
rar um possível avanço de Asso-
lan. “Quem atua nesta área sa-

be que é obrigatório investir
sempre. Se eu vou investir, a As-
solan também vai e isso vai aju-
dar a alavancar o mercado de
lãs de aço, que todos pensam
que vai acabar, mas que ainda
tem muito para crescer.”

Assolan, contudo, é uma mar-
ca que tem suas virtudes. Além
de produzir lãs de aço há 53
anos, a marca é forte no estado
do Ceará, onde disputa a lide-
rança com a Bombril.

Norte e Nordeste encabeçam
hoje as maiores taxas de cresci-
mento na venda de lãs de aço
no país, de carona no Bolsa Fa-
mília, que levou muita gente a
ter seu primeiro conjunto de pa-
nelas e a adquirir lãs de aço no
pequeno varejo. ■ F.T.
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O UNIVERSO DAS LÃS DE AÇO

OS MAIORES DA CATEGORIA, EM 
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

Fonte: estimativa de mercado

Faturamento

R$ 455 milhões 

Volume comercializado

16, 5 toneladas

Fonte: Nielsen
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 18.
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