
Bombril vive guerra entre acionistas e administração  
Elvira Lobato  
 
Interventores, advogado e Cragnotti impedem retorno de ex-dono 
 
Depois de sobreviver ao colapso da gestão Cragnotti, a Bombril S.A. é palco agora de uma disputa 
entre o ex-acionista controlador, o empresário Ronaldo Sampaio Ferreira, e a administração 
nomeada pela Justiça de São Paulo. 
 
Ferreira e o governo italiano fecharam acordo, no mês passado, para dividirem a administração da 
Bombril, mas foram impedidos pelo ex-advogado de Ferreira, Augusto Coelho, que conseguiu a 
penhora das ações e manteve a administração judicial, para garantir o recebimento de honorários 
de até US$ 40 milhões. 
 
A Bombril, por sua vez, entrou na Justiça contra seu acionista controlador, a Bombril Holding 
(controlada pela Cirio Finanziaria), cobrando R$ 207 milhões de empréstimos concedidos em 1998 
e em 1999, que não foram pagos. Segundo o diretor-superintendente da Bombril, Cláudio Del 
Valle, há mais R$ 200 milhões a vencer em dois anos que, se não forem pagos, serão cobrados na 
Justiça. 
 
Os atuais gestores querem que o controle da companhia seja vendido em leilão judicial. O grupo 
alemão Henkel é apontado como forte candidato à compra. 
 
Para completar a confusão, Sergio Cragnotti (ex-presidente da Cirio) entrou com ação judicial em 
São Paulo, no início da semana, contra o acordo firmado por Ferreira e pelos comissários do 
governo italiano. Agora, além de Coelho, Cragnotti também tem o usufruto judicial das ações da 
Bombril. 
 
A disputa explodiu com o vazamento de documentos sigilosos sobre depósitos feitos pela Bombril 
em contas de Sampaio Ferreira e de sua mulher, Maria Alice, e a empresas dele no Brasil e no 
exterior. 
 
São cópias de depósitos de R$ 2,26 milhões no Brasil e de US$ 1 milhão para a conta da Newco 
International (empresa de Ferreira nas Bahamas) em Nova York, no ano de 2001, e de depósitos 
de R$ 2 milhões no Brasil, em 2002. O material foi entregue à Receita. 
 
Ferreira foi acionista da Bombril até 1995, quando vendeu suas ações a Cragnotti por US$ 200 
milhões. Ele havia recebido US$ 80 milhões quando o italiano parou de pagar. A última tentativa 
de negociação entre eles ocorreu em 2001, quando Cragnotti admitiu dever US$ 128,1 milhões ao 
brasileiro, e prometeu saldar a dívida em 18 meses. Pagou apenas US$ 5 milhões. Em 2003, a 
pedido de Ferreira, a Justiça penhorou as ações da Bombril e pôs a empresa sob administração 
judicial. 
 
O advogado Eduardo Munhoz, que defende Ferreira no processo, afirma que o dinheiro se refere à 
renegociação de 2001, e foi declarado à Receita Federal. Ele diz que seu cliente desconhecia que a 
origem do dinheiro era o caixa da Bombril S.A. 
 
Segundo investigação da Comissão de Valores Mobiliários, US$ 1,3 bilhão foi desviado da Bombril 
para o grupo Cragnotti, por empréstimos e de remessas para o exterior. O empresário italiano foi 
multado pela CVM em R$ 62,5 milhões, em 2002, por essas operações. No ano passado, a 
Bombril foi autuada pela Receita em R$ 1,17 bilhão, por remessas ao exterior em 1998 e em 
1999. 
 
Evolução da crise 



A crise entre controladores e a atual administração começou quando Ferreira iniciou a negociação 
com os italianos. 
 
Prestes a concluir a negociação, o administrador judicial fez uma reviravolta na companhia, ao 
destituir o presidente e três diretores. Representantes de Ferreira no conselho foram destituídos. 
 
Após seis meses do episódio, Del Valle diz que os representantes foram demitidos por repassarem 
à imprensa decisões da administração, o que fez a empresa ser advertida pela CVM. 
""Companhias abertas só podem divulgar informação por comunicado oficial", diz o executivo. 
 
O acordo com os italianos não saiu em 2004 porque o juiz da 10ª Vara Cível de São Paulo, Ademir 
Modesto, reconheceu que Ferreira tinha direito a US$ 200 milhões na disputa com Cragnotti e 
fixou os honorários de Coelho em 12%. O empresário não concordou e, agora, Coelho quer 20%. 
Enquanto Ferreira buscava saídas para ter o comando da empresa, a nova administração demitiu 
quase um terço dos funcionários, fechou a fábrica de esponjas de lã de Poços de Caldas (MG), 
baixou a produção nas duas outras fábricas -São Bernardo do Campo (SP) e Recife (PE)- e 
cancelou contratos considerados desfavoráveis. 
 
Del Valle diz que as mudanças deram resultado -no primeiro trimestre o lucro foi de R$ 13,6 
milhões- e, por isso, os controladores querem a Bombril. Munhoz diz que seu cliente sempre quis 
voltar ao comando da empresa e que lucros de curto prazo não demonstram recuperação. 
 
A Justiça deu prazo de 90 dias à Bombril para entregar os documentos para avaliação do preço 
mínimo das ações. A administração acredita que o leilão possa acontecer no início do próximo 
ano. A disputa com os acionistas deve aumentar até lá. 
 



 
 
 

 
 
Leia Mais  
 
Administrador diz que mudanças deram certo 
Da Sucursal do Rio  
 
O diretor-superintendente da Bombril S.A., Cláudio Del Valle, diz que a empresa superou a pior 
fase da crise e estará pronta para voltar a crescer a partir de setembro deste ano. 
 
Segundo ele, a Bombril tinha cerca de R$ 100 milhões de dívidas vencidas em novembro do ano 
passado, das quais R$ 48 milhões eram com empresas de factoring (financiam empresas a taxas 
de juros superiores às da rede bancária). A dívida com as factoring teria baixado para R$ 10 
milhões, e a meta da empresa é voltar a trabalhar apenas com bancos a partir de junho. 
 
Del Valle diz que a administração fechou a fábrica de Poços de Caldas e reduziu a produção nas de 
São Bernardo do Campo e de Recife porque a empresa estava de tal forma dependente de crédito 
de terceiros que, quanto mais produzia, mais ficava descapitalizada. 



 
Cerca de 80% da produção mensal era vendida nos últimos cinco dias do mês porque, segundo 
ele, os compradores adiavam as encomendas para forçar descontos cada vez maiores. ""Os 
clientes determinavam o preço, e a empresa estava refém dos descontos", afirmou. 
 
O executivo disse que a empresa chegou a baixar a produção à metade, mas já está retornando 
aos níveis de antes, de 22 mil toneladas por mês. O faturamento anual, que foi de R$ 660 milhões 
em 2004, está projetado para R$ 820 milhões neste ano. 
 
Segundo o diretor-superintendente, a empresa está determinada a cobrar os créditos que possui 
com os acionistas controladores. Além da ação judicial para cobrança dos R$ 207 milhões, vai 
cobrar R$ 8 milhões da Cirio, por ter usado infra-estrutura e serviços da Bombril S.A. 
"Na administração de Cragnotti, as empresas do grupo trabalhavam misturadas. A Cirio usava o 
sistema de processamento de dados da Bombril e os galpões para guardar os estoques. Como a 
Cirio é controlada pela Bombril Holding, vamos cobrar dos controladores", declarou. Segundo ele, 
a Bombril S.A. pode viver independente dos controladores.  

 
 
Leia Mais 
 
Advogado é favorável a acordo com italianos 
Da Sucursal do Rio   
 
O advogado Eduardo Munhoz diz que o acordo com o governo italiano seria a melhor saída para 
manter a Bombril viva. Segundo ele, o grupo Cirio Finanziaria, do grupo Cragnotti, que está em 
liquidação na Itália, possui R$ 400 milhões em créditos contra a Bombril S.A., referentes a títulos 
de dívida emitidos pela Bombril Overseas (subsidiária integral da Bombril S.A.) na Europa. 
 
Segundo ele, o acordo firmado entre Ronaldo Ferreira e comissários nomeados pelo governo 
italiano para a gestão compartilhada da Bombril S.A. prevê a indicação de três membros do 
conselho de administração pelo brasileiro e dois conselheiros pelo governo italiano, até dezembro 
próximo. A composição seria invertida a partir do ano que vem. O acordo tem prazo previsto de 
cinco anos. 
 
"Blindar" a empresa 
Ferreira renunciou ao usufruto judicial das ações que foram penhoradas em 2003 e pediu a 
suspensão da administração judicial. O pedido chegou a ser concedido a ele, mas, na seqüência, o 
advogado Augusto Coelho reivindicou e obteve para si o usufruto das ações, para garantir o 
recebimento de honorários. ""O acordo "blindava" a empresa dessa briga, que só a prejudica", 
afirma Munhoz. 
 
Segundo ele, Ferreira não tem informações que lhe permitam avaliar o desempenho da empresa. 
Para ele, o lucro do primeiro trimestre diz muito pouco. O antigo acionista está preocupado com o 
fechamento da fábrica de esponja de lã situada em Poços de Caldas (MG), que ele entende estar 
em posição geográfica privilegiada, ao lado do fornecedor de matéria-prima. 
 
A redução de funcionários no programa de demissão voluntária também é visto com ressalvas. Diz 
que o plano foi um enorme sucesso para os empregados, mas não para a empresa. 
 
A redução da produção também é criticada. Segundo Munhoz, a Bombril nunca teve dificuldades 
para vender seus produtos no mercado. ""Todas as vezes que a empresa parou foi por falta de 
matéria-prima, e não de compradores'", afirmou.  
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