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Crise Companhia fabricante de produtos de limpeza teve prejuízo de R$ 59 milhões no 
primeiro trimestre 
 
A Bombril vive momentos de tensão. Dias depois do anúncio de um prejuízo de R$ 59 
milhões no primeiro trimestre, contrastando com os bons números do ano passado, o 
conselho de administração da empresa ganha um novo membro na reunião marcada 
para esta quinta-feira: um interventor nomeado pela Justiça para representar os 
interesses do empresário Ronaldo Ferreira Sampaio. Ronaldo, que já tinha obtido a 
penhora de 100% das ações ordinárias da Bombril S.A., teria conseguido agora o 
usufruto desse controle e deve começar a influir imediatamente na companhia.  
 
Pode ser o primeiro passo para a volta de Sampaio ao poder, afirmam fontes próxima 
à empresa. O antigo dono da Bombril vendeu a empresa ao italiano Sergio Cragnotti, 
deixou de receber parte do pagamento acordado e conseguiu executar na Justiça a 
garantia dada em troca: as ações ordinárias agora penhoradas. Para complicar a 
situação da atual diretoria, nomeada por Cragnotti há um ano, a Bombril foi colocada 
oficialmente à venda pela controladora Cirio, que afastou Cragnotti do comando do 
grupo.  
 
Segundo fontes do setor, o presidente Gianni Grisendi, o diretor comercial Wilson 
Nunes e a diretora financeira Claudia Musto chegaram a colocar os cargos a disposição 
na semana passada, mas teriam reconsiderado a decisão. A assessoria de imprensa da 
Bombril nega o episódio.  
 
Os números do primeiro trimestre deste ano mostraram os reflexos da agressiva 
política comercial adotada pela Bombril para reforçar o caixa da empresa no ano 
passado. Sem ajuda da matriz e enfrentando pela primeira vez um concorrente para o 
seu carro-chefe, a lã de aço Assolan, a empresa baixou o preço de seu produto no 
mercado e antecipou vendas para alguns atacadistas.  
 
Nunes, diretor comercial, vem ganhando poder na empresa, por conta das negociações 
comerciais que alavancaram o caixa da empresa, dizem fontes do varejo.  
 
Segundo pesquisa Indicator do dia 23 de maio, o preço da lã da aço Bombril estava 
3,8% mais baixo, em média que a concorrente Assolan em 571 lojas pesquisadas. A 
empresa vem anunciando sucessivos recordes de produção.  
 
No ano passado, a participação de mercado chegou a aumentar. Este ano, porém, 
segundo dados da ACNielsen, caiu de 75,8% para 72,1%, na comparação entre 
janeiro/fevereiro e abril/maio. A divulgação do balanço financeiro do primeiro trimestre 
causou preocupação nos credores e fornecedores.  
 
A queda de vendas, em relação ao primeiro trimestre de 2002, foi de 17%. Ou seja, 
R$ 84,2 milhões contra os R$ 101,3 milhões obtidos no mesmo período do ano 
anterior.  
 
Cragnotti foi afastado da presidência do grupo controlador Cirio depois de um default 
em pagamentos de juros sobre mais de 1 bilhão de euros em bônus, em dezembro.  
 



Os interventores da Cirio na Italia anunciaram que a Bombril é dos ativos do grupo à 
venda no mundo. As negociações no Brasil, no entanto, esbarram em dois empecilhos: 
as ações em posse de Sampaio e a briga societária com minoritários, que impede o 
fechamento do capital.  
 
Ontem as ações PN da empresa caíram 0,18%.  
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