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A Bombril anunciou mais uma vez, na última sexta-feira, um novo acordo para viabilizar a 
capitalização, a reestruturação e a futura venda da empresa. Desta vez o esforço foi assumido por 
Adolpho Mello, presidente do Trend Bank, o maior credor bancário da Bombril, segundo ele 
próprio. Com a assinatura de um contrato de um ano e meio que confere ao banco amplos 
poderes para reestruturar a Bombril, o Trend imediatamente deu posse ao executivo Joamir Alves 
como presidente e diretor financeiro da empresa. Em um discurso semelhante ao do ex-presidente 
Gianni Grisendi, Mello prometeu a retomada das linhas de crédito por conta da credibilidade da 
nova gestão e a normalização da operação. 
 
Desde dezembro, a Bombril enfrenta interrupções nas linhas de 
produção por falta de matérias-primas, cortadas por falta de 
pagamento. Mello afirma que o novo contrato de reestruturação 
foi costurado pelo pool de bancos internacionais que assumiu a 
gestão do controlador da Bombril, o grupo italiano Cirio.  
 
O controvertido empresário Sergio Cragnotti foi afastado 
oficialmente da gestão do grupo, mas sua saída ainda será 
submetida a assembléia na Itália. Mello espera que a empresa 
possa ser vendida pelo preço que chegou a valer no passado: 
US$ 200 milhões. 
 
Valor: Quem afinal está no comando da Bombril? 
 
Mello: O que aconteceu foi que, não sei se por razões políticas, 
pessoais ou passionais, se resolveu mudar a administração 
anterior, o Grisendi (Gianni) e a diretora financeira (Claudia 
Musto), que até estavam desempenhando razoavelmente bem suas funções. Foi indicado o Joamir 
Alves, que é competente e já conhece a companhia. Só que o Joamir, que é meu amigo pessoal, 
estava muito bem empregado (na Santa Elisa) e não queria assumir esse desafio em um clima de 
total instabilidade. 
 
Valor: O problema é o nome dele estar ligado ao empresário Sergio Cragnotti? A indicação dele foi 
de Cragnotti ou do pool de bancos? 
 
Mello: O grupo tem uma administração na Itália que não é 100% clara. Por isso, o Joamir me 
disse que gostaria de ter a segurança da continuidade no cargo, o que conseguimos com esse 
contrato. Ele não pode ser demitido enquanto o contrato durar. 
 
Valor: Como será essa gestão? 
 
Mello: O Joamir é o presidente. E haverá uma comissão de fiscalização e acompanhamento de 
gestão com três diretores do Trend Bank. 
 
Valor: E a Valens Serviços Financeiros, mencionada no comunicado à Bovespa? 
 
Mello: É uma empresa de consultoria fiscal que vai ajudar. Mas nós faremos a coordenação. 
 
Valor: Já há algum entendimento com os acionistas minoritários e com o empresário Ronaldo 
Sampaio, que tem a penhora judicial das ações ordinárias da empresa? 
 
Mello: Ninguém pode contestar nada. Mas eles ficarão menos intranqüilos com uma administração 
profissional e séria. 



 
Valor: Qual é a situação financeira da empresa? Haverá alguma injeção de capital? 
 
Mello: Nós mesmos (Trend Bank) nos sentimos confortáveis para colocar dinheiro, ontem e hoje 
(quinta e sexta-feira). Não posso dizer quanto. A dívida bancária é pequena, corresponde a mês 
de faturamento, uns R$ 50 milhões. O que falta é capital de giro. Mas vamos normalizar esse 
aspecto. A capacidade de geração de caixa da empresa é enorme. Pode ser que em seis meses a 
empresa já esteja preparada, administrativa e financeiramente, para ser vendida. 
 
Valor: Por quanto? 
 
Mello: A Bombril chegou a ser negociada por US$ 200 milhões para a Clorox (em janeiro de 
2001). Depois que a operação estiver normalizada, dá para imaginar que esses valores possam 
ser reeditados. 
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