
vai. A festa conta com um espaço exclusivo 
para a empresa recepcionar convidados.
De acordo com Scaldelai, a preocupação da 
companhia em se comunicar com seus diver
sos públicos é que levou a Bombril para o Ca
marote Brahma. "Faz parte de uma estratégia 
diferente da Bombril para desenvolver rela
cionamento com o cliente, além da exposição 
da marca. A empresa fica responsável pelo 
envelopamento dos banheiros e fornecimen
to dos produtos para limpeza" explica. 
Quinze por cento da verba de marketing é 
direcionada a patrocínios de eventos. Além 
disso, a Bombril pretende, neste ano, con
solidar parcerias especiais em programas de 
TV, que no total já somam sete: Mega Senha, 
na RedeTV; Quem fica em Pé, na Band; Pro
grama Raul Gil; e Eliana.
Toda essa movimentação começou em 2011, 
quando a empresa decidiu traçar estratégias 
que dessem mais visibilidade à marca e a re
juvenescesse. "Foi então que optamos pela 
valorização da figura da mulher. Dentro dis
so, patrocinamos a Vai-Vai no ano passado 
com o tema ‘Mulheres que Brilham!”
No ano passado, a Bombril falou pela pri
meira vez com mulheres na faixa dos 20 e 30 
anos com a campanha "Mulheres Evoluídas"
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lãs de aço. Para especialistas do mercado, 
isso aconteceu para manter a Bombril de 
pé. Hoje a empresa é detentora de 70% do 
mercado de lã de aço no país. Mas aposta na 
diversificação de seus produtos, não apenas 
por causa da concorrência, mas também 
pela mudança de hábito de consumo dos 
brasileiros. Exemplos disso podem ser as pa
nelas que já não precisam mais ser areadas, 
ou ainda as mulheres da nova clas
se média que não querem estragar 
as unhas no cuidado do lar. 

desenvolvida pela DPZ, protagonizada pelas atrizes Dani Calabre
sa, Marisa Orth e Monica Iozzi. Depois de 64 anos com propagan
das direcionadas a um target mais velho, composto de donas de 
casa, a empresa se reposicionou.
A marca é tão forte que no ápice da crise, em 2003, foi ela mesma 
que salvou a empresa. Mesmo com as prateleiras cheias de Bom- 
bril, as redes supermercadistas continuavam a comprar as famosas
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 743, p. 44-45, fev. 2013.




