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Fundada em 1948 pelo empresário Ro-
berto Sampaio Ferreira, a Bombril nas-

ceu com foco em um único produto, a lã 
de aço, e isso se refletia até no nome da 
empresa: Abrasivos Bombril. Mas, co-
mo diz a própria companhia, ela “evoluiu 
com as mulheres” e sua gama de produ-
tos cresceu enormemente. Hoje, são 500 
itens no portfólio e média de 60 lança-
mentos por ano. 

O momento pode ser considerado de 
renascimento, para a empresa, e recupe-
ração do brilho intenso que a marca ti-
nha até 1990, quando dois terços de suas 

negócios

Bombril aposta  
na força das mulheres
Empresa investe em lançamentos de produtos e no  
protagonismo feminino para voltar a brilhar 
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Bombril (leia mais no quadro ao lado) e 
incluir um trio feminino em seu lugar. A 
campanha “Mulheres evoluídas” foi prota-
gonizada pelas atrizes e comediantes Ma-
risa Orth, Monica Iozzi e Dani Calabresa. 
Nos filmes que estrelaram, sempre com 
bom humor, elas intimavam os homens a 
também tomar parte nos serviços da ca-
sa. Os resultados vieram no ano seguin-
te. “Em 2012, o mercado cresceu 3,5% e 
a Bombril, 16%. O faturamento foi de R$ 
1,35 bilhão”, destaca Scaldelai. A expec-
tativa em 2013 é de aumento de 12%, pu-
xado especialmente pelo crescimento na 

pacitação para empregadas domésticas 
e profissionais de limpeza. Pelos progra-
mas, que têm parceria técnica do Senac, 
já foram emitidos dois mil certificados. 

Nova campanha
Depois da mudança bem-sucedida nos 

rumos da empresa, refletida em sua co-
municação, a Bombril volta à carga nes-
ta segunda-feira, 1o de abril. Com inves-
timento de R$ 70 milhões para o ano, co-
meça a ser veiculada nova campanha, na 
qual serão divulgadas seis linhas de pro-
dutos: Ecobril, Mon Bijou, Practice, Van-
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Apesar das modificações na co-
municação da Bombril, o Garoto 

Bombril (criado por Francesc Petit e 
Washington Olivetto, em 1978, quan-
do Olivetto ainda atuava na DPZ) se-
gue como um ativo da marca. Nesses 
35 anos de parceria, o personagem 
interpretado pelo ator Carlos More-
no protagonizou 334 comerciais (in-
cluindo adaptações e vinhetas) e tor-
nou a Bombril um dos poucos anun-
ciantes do mundo, segundo Olivetto, 
a ganhar leões de Ouro, Prata e Bron-
ze em Cannes, em diferentes anos. 

Historicamente, os comerciais es-
trelados por Moreno variam de três 
minutos a dez segundos — este últi-
mo formato foi introduzido no mer-
cado brasileiro em um comercial da 
Bombril. O trabalho do ator para a 
marca foi interrompido entre 2004 e 
2007, quando o personagem voltou 
triunfalmente, diante da ameaça do 
crescimento de Assolan. Na TV, sua 
campanha mais recente foi em 2010, 
com filmes destacando os atributos 
“verdes” da lã de aço. No ano pas-
sado, Moreno marcou presença em 
uma campanha online na fase final 
da Copa Bridgestone Libertadores, 
já que a Bombril patrocinou o Co-
rinthians nas duas últimas partidas 
do clube no torneio. 

É certo que Carlos Moreno volta-
rá à cena em ações institucionais da 
empresa, mas não mais em campa-
nhas da W/McCann, que anunciou 
semana passada estar abrindo mão 
da conta da Bombril para assumir a 
divisão de limpeza da Flora, empresa 
do Grupo J&F, de Joesley Batista, do-
na de marcas como Minuano e Assim. 

O Garoto Bombril figura no Gui-
ness Book of the Records desde 1994, 
como o garoto-propaganda há mais 
tempo divulgando uma mesma mar-
ca. Para Washington Olivetto, sua 
longevidade deve-se a dois fatores: 
o “enorme talento” do ator Carlos Mo-
reno, “que sabe ser muitos sem deixar 
de ser ele mesmo”, e à capacidade de 
renovação da campanha por associar 
a persuasão da publicidade à atuali-
dade do jornalismo, já que utiliza as-
suntos do momento como inspiração. 

“Tenho uma enorme amizade pelo 
Carlinhos. Temos um entendimento 
de tantos anos e tão bom que muitas 
coisas não precisávamos nem conver-
sar para nos entender”, conta Olivetto. 
Não por acaso, ele também batizou de 
Roberto Sampaio Ferreira o auditório 
da W/McCann: “porque sou enorme-
mente grato à Bombril por ter me da-
do na vida a chance de criar um per-
sonagem como esse”.

tage, Pinho Bril Assept e Tanto. Desta vez, 
os filmes de 15 segundos serão protago-
nizados somente por Monica Iozzi e Da-
ni Calabresa. 

Os comerciais brincam com as qua-
lidades que os produtos têm — e que os 
maridos e companheiros das consumi-
doras também deveriam ter. “Somente 
uma empresa brasileira poderia fazer is-
so, porque há mais liberdade. Não tem 
toda aquela hierarquização das multi-
nacionais, que atrapalham o marketing 
e a criação”, destaca Rafael Urenha, di-
retor nacional de criação da DPZ, para 
quem a empresa sempre teve uma pos-
tura ousada na comunicação. Ele lem-
bra que, ainda na década de 70, a Bom-
bril colocou um homem para comuni-
car seus produtos. 

A nova campanha também lança-
rá mão da mídia impressa e dos meios 
digitais, neste caso com criações da 
agência Repense. Segundo o diretor de  
marketing da Bombril, depois de ressaltar 
a abrangência do port fólio da empresa, o 
momento é de explicar detalhadamente 
seu “composto multiprodutos”. 

ações foram comprados pelo grupo ita-
liano Ferruzzi. Posteriormente, quem ad-
quiriu a empresa foi a Cragnoitti & Part-
ners; em 1995, a Henkel abocanhou 25% 
de suas ações e, finalmente, em 2006, Ro-
naldo Sampaio Ferreira, filho do funda-
dor, reassumiu o controle. Neste vai-e-
-vem, somente em 2009 a Bombril vol-
tou a registrar lucro e, em 2010, as finan-
ças foram estabilizadas. “Se a marca não 
tivesse o carisma que conquistou, acho 
que a empresa teria quebrado”, analisa 
Marcos Scaldelai, diretor comercial, de 
marketing e pesquisa & desenvolvimen-
to da Bombril. Além da expansão de port-
fólio, os produtos mais antigos também 
passaram por renovações de embalagens 
— a Bombril trabalha com a MN Design, 
Oficina Design e Open D. 

Para dar uma noção maior à consu-
midora atual sobre a vasta variedade de 
produtos da companhia — e se aproxi-
mar especialmente das mais jovens, re-
juvenescendo, assim, a própria marca —, 
a empresa deu uma guinada em sua co-
municação há dois anos. Com a DPZ, de-
cidiu tirar da bancada o icônico Garoto 

região Nordeste, onde o empoderamen-
to da mulher da classe C segue dando as 
cartas no consumo das famílias. 

A empresa aplica aproximadamen-
te 15% de seu orçamento em inovação, 
com a meta de preencher necessidades 
das consumidoras, mesmo que a deman-
da seja de nicho. Para 2013, haverá lança-
mentos na linha Practice, utilizando ca-
racterísticas da perfumaria fina. A Bom-
bril também prepara a entrada em cate-
gorias como luvas, rolinhos de limpeza, 
produtos para limpeza de carros e de hi-
gienização de pets. 

Na proposta de se tornar uma empre-
sa completamente dedicada à mulher, a 
Bombril, também em 2011, pagou R$ 15 
milhões por 75% da Ecologie e ingres-
sou no segmento de beleza. Os outros 
25% da empresa foram adquiridos em 
2012, levando à criação da Bril Cosméti-
cos, que também receberá investimentos 
em uma campanha nacional. A primeira 
linha completamente desenvolvida pela 
Bril foi a Joy!, para público jovem.

Já no âmbito social, foi criada em 2011 
a Casa Bombril, que oferece cursos de ca-

Marcos Scaldelai, da Bombril, e, ao lado, peça impressa da nova campanha, estrelada por Monica Iozzi: todo o poder para elas

Frame do primeiro comercial de  
Carlos Moreno para a Bombril, de 1978
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1553, p. 26, 1 abr. 2013.




