
Justiça vai vender controle
da Bombril em leilão este ano
Cronograma prevê venda das ações ordinárias em 120 dias, a contar de hoje. Em bolsa, elas valem R$ 400 milhões

LITÍGIO

Carlos Franco

A Justiça bateu o martelo. Em
120 dias, o controle da Bombril,
representado por 100% de suas
ações ordinárias (com direito a
voto), vai à venda em leilão judi-
cial. O prazo para essa oferta pú-
blica começará a ser contado a
partir de hoje, quando o presi-
dente da Bombril, José Edson
Bacellar Júnior, se encontrar
com os consultores da Advis
Bancorp, para franquear o aces-
so aos números da empresa e a
suas previsões futuras, mais o
mapa do mercado. A Justiça es-
calou a Advis para fazer a avalia-
ção econômica-financeira do
controle da companhia e terá 90
dias para executar o serviço.

Pelo valor de mercado, a cota-
ção na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) desse controle
giraria hoje em torno de R$ 400
milhões, mas a consultoria pode-
rá somar a esse valor as expecta-
tivas futuras da companhia que
também é dona de marcas como
Limpol, Mon Bijou e Radium.
O leilão judicial é informado
previamente ao mercado, de-
pois da conclusão da avaliação,
que culmina com a decisão de
preço mínimo, data da venda e
local – mais provavelmente, a
própria Bovespa.

A operação de leilão judicial
tem o apoio dos acionistas mino-
ritários, donos de ações prefe-
renciais como a Previ (20%) e o
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES), detentor de cerca de 15%

das preferenciais (que não dão
direito a voto). A Previ hoje tem
representante no conselho de ad-
ministração da Bombril.

Bacellar acredita que o crono-
grama do leilão poderá ser cum-
prido sem problemas. Ele tam-
bém crê que, apesar das dificul-
dades que a empresa enfrenta,
como dívidas, haverá interessa-
dos na compra do controle. “A
marca é muito forte e a empresa
voltou a registrar lucro no pri-
meiro trimestre.”

De janeiro a março, a Bombril
obteve uma receita bruta de R$
172,1 milhões, 25,37% a mais

que no mesmo período do ano
passado. Já a receita líquida cres-
ceu 27,3% atingindo R$ 16,6 mi-
lhões. Com isso, a empresa saiu
de um prejuízo líquido de R$
22,1 milhões no primeiro trimes-
tre de 2004 para um lucro líquido
de R$ 13,4 milhões de janeiro a
março desde ano. “Isso só foi pos-
sível porque houve recuperação
de margem da venda dos produ-
tos e de mercado, com a lã de aço
voltando a assegurar uma partici-
pação de cerca de 80% do merca-
do”, diz o presidente da Bombril.

Bacellar acha, no entanto, que
o melhor para a empresa foi a qui-

tação de impostos, de junho
de 2003, quando começou a
administração judicial, até
agora, no valor de R$ 22 mi-
lhões. Ex-consultor da McKin-
sey & Company, Bacellar dá
a dimensão da valorização das
ações desde que a administra-
ção judicial assumiu a empre-
sa: “O valor do lote passou de
R$ 3 para R$ 9, o que signifi-
ca que quem comprou R$ 30
mil em ações hoje tem um pa-
trimônio de R$ 90 mil, o que
não é pouco em comparação a
qualquer aplicação de merca-
do”, diz, orgulhoso. ●

Acabou a era do telefone celular,
diz o presidente da Motorola
Para Ed Zander, o mercado quer dispositivos móveis, que fazem muitas outras coisas
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O presidente mundial da ameri-
cana Motorola, Ed Zander, está
entusiasmado com os celulares
que tocam música digital. “O
mercado de música será gran-
de”, disse o executivo, em visita
ao Brasil. No ano passado, a em-
presa fechou um acordo com a
Apple para lançar um celular
com o software de música digi-
tal iTunes, o mesmo usado no to-
cador de MP3 iPod, sucesso
mundial da Apple. O aparelho
ainda não chegou ao mercado.
“Uso o meu há uma semana ou
duas”, disse Zander. “E estou
amando. Em dois meses ou um
pouco mais, ele estará disponí-
vel em todo o mundo.” Infeliz-
mente, ele não mostrou o apare-
lho para a imprensa brasileira:
“Deixei no quarto.”

Zander falou muito sobre a
convergência. “A era do telefo-
ne celular acabou”, explicou o
executivo, numa afirmação sur-
preendente vinda do presidente
da Motorola. “Caminhamos na
direção de dispositivos móveis,
que serão tudo, além de celu-
lar.” O tocador de MP3 integra-
do ao telefone é um exemplo. O
celular com câmera e o celular
que exibe vídeo são outros.

Ele comparou o momento da
indústria de telecomunicações
hoje com o mercado de micro-
computadores no fim da déca-
da de 1980, quando surgiu uma
infinidade de aplicações, como
o processador de texto e a plani-
lha de cálculo, e as pessoas pas-
saram a comprar as máquinas
para usos específicos, e não

mais pelo computador em si. O
mesmo acontece hoje com os
celulares.

Esse movimento traz gran-
des mudanças para a indústria.
“Empresas tradicionais de com-
putadores, como a Apple, estão
se transformando em compa-

nhias de eletrônicos de consu-
mo”, exemplificou. “A Dell co-
meçou a vender TVs com tela
de plasma.” Ele preferiu não co-
mentar a respeito de rumores
de que a Motorola estaria inte-
ressada em comprar a concor-
rente Lucent Technologies ou a

divisão de celulares da Sie-
mens. “Vivemos um momen-
to de consolidação e conver-
gência”, limitou-se a dizer.
“Para crescer, é preciso con-
quistar participação de mer-
cado dos concorrentes.”

O Brasil ocupa um lugar
de destaque na Motorola,
sendo o terceiro maior mer-
cado da empresa, depois dos
Estados Unidos e da China.
Ao ser indagado do motivo
de sua visita, Zander afir-
mou: “É óbvio. Porque te-
mos um grande negócio
aqui.” O executivo chegou
na segunda-feira e planejava
deixar o País ontem à noite.
Teve reuniões com grandes
clientes e encontrou o gover-
nador de São Paulo, Geraldo
Alckmin. Já havia vindo ao
Brasil em meados da década
de 1990, quando ocupava o
posto de diretor de Opera-
ções da Sun Microsystems.

Percebeu muitas diferen-
ças? “O trânsito piorou”, brin-
cou Zander. “Encontrei ago-
ra uma economia mais está-
vel, com oportunidades cres-
centes de negócios.” Apesar
disso, o executivo preferiu
não falar sobre os planos pa-
ra investimentos no País. Des-
de 1995, a Motorola investiu
US$ 492 milhões no Brasil,
incluindo a construção de
sua fábrica em Jaguariúna
(SP). “Acreditamos que o
mercado brasileiro continua-
rá crescendo”, disse. ●

Nada que se refere à Bombril se-
gue uma matemática simples. A
empresa tem dívidas que ultrapas-
sam em duas vezes o seu valor de
mercado, estimado em R$ 800
milhões, embora tenha créditos
no mesmo valor com o controla-
dor Sergio Cragnotti, que a admi-
nistração judicial da companhia
acionou no Brasil, na Itália e em
paraísos fiscais.

O próprio início da administra-
ção judicial, em julho de 2003, é
uma outra página do imbróglio.
O advogado Augusto Coelho en-
trou com ação na Justiça, em no-
me da Newco, empresa do antigo
dono da Bombril, Ronaldo Sam-
paio Ferreira, alegando que Crag-
notti não havia pago a totalidade
das ações de controle. Para preser-
var a empresa, a Justiça nomeou
aadministração judicial e deu pra-
zos para Cragnotti concretizar a
transação, o que não ocorreu.

Em novembro do ano passa-
do, houve um novo round nessa
disputa. Coelho entrou com nova
ação, pedindo o mesmo bloqueio
das ações ordinárias em seu no-
me, e não mais em nome do clien-
te, alegando que Sampaio Ferrei-

ra não teria pago seus honorários.
Sampaio Ferreira abriu mão da

administração judicial, mas não
de receber pelas ações ordinárias
que alega ter vendido a Cragnotti
e não ter recebido em sua totalida-
de. Coelho ganhou no Tribunal
de Justiça a ação pedindo o blo-
queio das ações em seu nome e
endossou a continuidade da admi-
nistração judicial para recebimen-
to desses honorários. Portanto,
concluído o leilão judicial, Coe-
lho será o primeiro a receber e te-
rá direito a R$ 70 milhões da ven-
da, antes do pagamento do equi-
valente a R$ 600 milhões a Sam-
paio Ferreira. Detalhe: a Bombril
também pleiteia crédito de R$
207 milhões relativos a ações or-
dinárias que tem em carteira.

Cragnotti, que foi preso na Itá-
lia acusado de gestão fraudulenta
da Cirio, hoje não tem mais sinal
do poder que exercia no mundo
dos negócios e até no esporte –
chegou a comprar um time de fu-
tebol, a Lazio. No Brasil, ele ga-
nhou destaque ao assumir o con-
trole da Bombril em 1995. Ago-
ra, Sampaio Ferreira reclama par-
te desse pagamento.● C.F

SUPERMERCADOS

Vera Dantas

Oprodutodemarcaprópria, até al-
guns anos atrás olhado de lado pe-
lo consumidor e relegado a um es-
paço mais restrito nas prateleiras
dos supermercados, começa a ga-
nharmaior importância na disputa
das grandes redes de varejo.

OPão deAçúcar vai lançar este
ano 300 produtos, credenciar 30
novos fornecedores e investir R$
18 milhões. No ano passado, as
vendas de marca própria cresce-
ram 45% em comparação a 2003.
Hoje, a companhia tem 3,8 mil
itensnesse segmento. Para sedife-
renciar da concorrência, também
acaba de inaugurar um centro de
inovação para marcas próprias. A
intenção é incrementar o lança-
mento de produtos diferenciados.

Já o Carrefour começa a refor-
mular todas as embalagens de
seus produtos de marca própria –
mais de mil itens na área de ali-
mentos. Eles representam 10% do
total das vendas de produtos ali-
mentícios e no primeiro trimestre
tiveram um crescimento de 40%
em relação ao mesmo período de
2004. Este ano, a empresa coloca
nas gôndolas 200 novos produtos.

A mudança de embalagem,
diz o diretor de marketing da re-
de, Rodrigo Lacerda, é para valo-
rizar o produto. Uma pesquisa
com consumidores mostrou que
as embalagens não destacavam a
marca e não eram atraentes.

O Wal-Mart , com 2,5 mil itens
com as marcas próprias Great Va-
lue, Equate, Sam’s e BomPreço,
vaibrigarmaisdepertocomocon-
corrente Pão de Açúcar ao incre-
mentar, no segundo semestre, sua

linhadepratos prontos ede produ-
tos diet/light. No Pão de Açúcar, a
linhaGoodLight tem10%departi-
cipação de todo o mercado light e
diet da rede. O diretor de marcas
próprias do Wal-Mart, Roberto
Nascimento, informa que este ano
a companhia lançará 650 itens e
planeja aumentar em 30% as ven-
das em relação a 2004.

O desafio do Pão de Açúcar é
atingir 15% de participação com
a marca própria no total das ven-
das, em dois anos. Hoje, estas
marcas, nas bandeiras Pão de
Açúcar, Extra, Comprebem e
Sendas, não estão presentes em
todas as categorias e têm partici-
pações diferenciadas. A maior di-
ficuldade para a expansão dos
produtos de marca própria, diz o
diretor da área do Pão de Açúcar,
Rodolpho Freitas, é a falta de for-
necedores e não mais o receio do
consumidor, que associava o seg-
mento a produtos de baixa quali-
dade. “Ele é uma alternativa para
as marcas famosas, com preços
10% a 25% menores”, diz. No
Carrefour, os preços destes produ-
tos custam entre 15% e 35% me-
nos do que os das marcas líderes.

OPão de Açúcar acabade inau-
gurar um supermercado de mar-
cas próprias na sede da empresa.
Mas só para seus funcionários.
Abrir uma loja exclusiva deste ti-
po para o público não está nos pla-
nos da rede, por enquanto. “Que-
remos que o consumidor conheça
o produto dentro dos nossos su-
permercados”, diz Freitas. Uma
pesquisa da ACNielsen mostra
que 78% dos consumidores co-
nhecem marcas próprias, 54%
compram estes produtos e 45%
já trocaram marcas tradicionais
pela marca do supermercado. ●
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