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O esforço de marketing da Prátika Industrial para divulgar sua marca de lãs de aço, a Assolan, 
acabou ajudando a Bombril a conquistar venda recorde. A líder de mercado comercializou, em 
março, 65 milhões de saquinhos do produto, volume 10% acima da sua média.  
 
"O mercado cresce quando é estimulado pela mídia", diz o gerente de marketing da Bombril, 
Fábio Avari. A Prátika Industrial atribui à sua ação de marketing o salto de participação do 
mercado da Assolan, de 9,5% para 16,5%, de janeiro a dezembro do ano passado.  
 
Leia mais: 
 
Publicidade da marca Assolan ajuda Bombril a vender mais  
 
São Paulo, 2 de Abril de 2003 - Fora da mídia, empresa reserva R$ 30 milhões para novas ações 
em 2003. Líder do mercado brasileiro de lãs de aço, a Bombril bateu em março seu recorde de 
produção nos últimos cinco anos. A empresa fabricou no período 65 milhões de saquinhos ou 515 
milhões de esponjas, resultado 10% acima de sua média mensal. A Bombril produz 
aproximadamente 60 milhões de saquinhos por mês. O desempenho, segundo o gerente de 
marketing da empresa, Fábio Avari, se deve ao esforço de marketing adotado pela maior 
concorrente da empresa, a Prátika Industrial, que produz as esponjas Assolan. "O mercado cresce 
quando é estimulado pela mídia", afirma o executivo.  
 
Em 2003, a Prátika contratou a agência de publicidade África, de Nizan Guanaes, e anunciou 
investimento de R$ 20 milhões na divulgação da marca Assolan, um montante 33% superior ao 
desembolsado no ano anterior. A Assolan conta com 9,9% de participação no mercado de lãs de 
aço, segundo dados da ACNielsen. A empresa também comprou uma cota do reality show Big 
Brother 3, da Rede Globo. Para isso, a Prátika Industrial investiu R$ 4,2 milhões por uma das 
quatro cotas de patrocínio colocadas à venda. A Assolan ingressou no Big Brother aproveitando-se 
do fato de que a Bombril resolveu não renovar o contrato com a emissora.  
 
A estratégia agressiva de marketing é apontada como uma das principais responsáveis pelo 
incremento de market share da Assolan. Segundo números da Prátika Industrial, a marca tinha 
9,5% de participação em janeiro de 2002, época em que a companhia assumiu a gestão da 
Assolan. Em dezembro do ano passado, o share saltou para 16,5%, segundo a empresa. Para 
2003, a meta é alcançar 30% de participação no segmento. No primeiro trimestre de 2003 a 
Bombril ainda não investiu em mídia eletrônica. "Não queremos confundir o consumidor", diz 
Avari, em alusão à campanha de sua principal concorrente. Porém para o restante do ano a 
Bombril pretende investir R$ 30 milhões em novas campanhas (promoções e mídia eletrônica). 
Em 2002 a Bombril investiu os mesmos R$ 30 milhões, distribuídos durante todo o ano, inclusive 
no primeiro trimestre. O objetivo da fabricante é passar de 83,3% (dados ACNielsen/2002) para 
85% seu market share no segmento de lãs de aço até o fim de 2003.  
 
Para o gerente de marketing da Bombril, os fatores que mantêm a empresa como líder do 
segmento de lãs de aço e que podem alavancar ainda mais sua participação no mercado são sua 
ampla rede de distribuição -com 400 mil pontos-de-venda- e o forte valor da marca com os 
consumidores. Segundo Avari, outro motivo para o recorde de produção da Bombril verificado no 
mês de março é o crescimento da demanda por lãs de aço. "Nos últimos 12 meses (até fevereiro 
deste ano) esse mercado cresceu 7%", diz o executivo. "Além do grande esforço de mídia, um 
grupo de consumidores pode estar migrando para um produto mais barato."  
 
A Bombril está no mercado desde 1948, quando começou a fabricar lã de aço. Em 1992, a 
Cragnotti & Partners obteve o controle acionário. Três anos depois, o Grupo Henkel comprou 
participação de 25% e estabeleceu aliança estratégica para transferência de tecnologia.  



 
Além de uma marca que virou sinônimo de produto e que é reconhecida até pelo Guinness (livro 
dos recordes) -como o caso do gênero de maior longevidade no mundo-, nunca é demais contar 
com a sorte. A Bombril assinou em agosto do ano passado um contrato com o Santos Futebol 
Clube para o patrocínio da camisa do time.  
 
Já em dezembro do mesmo ano a companhia colheu os frutos: o Santos foi campeão após 18 
anos sem títulos, conquistando pela primeira vez o Campeonato Brasileiro e revelando 
profissionais como Diego, Robinho e Alex. Agora, a marca desfila pelos gramados sul-americanos 
com a entrada da equipe na Copa Libertadores da América. Até setembro de 2002, a Bombril 
faturou R$ 369,460 milhões e obteve lucro líquido de R$ 782,796 milhões.  
 
kicker: Bombril espera conseguir, neste ano, 85% de participação no mercado de lãs de aço  
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