
Assolan compra indústria e vai lançar quatro produtos químicos  
Márcia de Chiara  

 
A Assolan está dando mais um passo para concretizar o plano estratégico de se transformar numa 
marca forte e nacional no segmento de higiene e limpeza doméstica dentro de cinco anos, com 
uma gama de 20 categorias de produtos e vendas anuais de R$ 500 milhões. A empresa acaba de 
fechar a compra de uma indústria do setor químico em São Paulo que, por questões contratuais, 
deverá ser anunciada só em fins de novembro. Com essa aquisição, a companhia vai lançar 
quatro novos produtos químicos no último bimestre sob o guarda-chuva da Assolan e ampliar de 
700 para 750 o número de funcionários.  
 
A partir da semana que vem, a empresa entra no segmento de mercado de panos de limpeza, 
lançando seis produtos, na disputa com a J&J e 3M de um mercado que movimenta anualmente 
R$ 100 milhões e cresce 6% ao ano.  
 
E continua "interessadíssima" em adquirir a empresa rival na fabricação de lã de aço, a Bombril, 
segundo o diretor-presidente da Assolan, Nelson Mello.  
 
"Comprar a Bombril seria uma oportunidade para nós. Mas não vamos desacelerar o projeto de 
construir uma marca forte, a Assolan." Ele ressalta, no entanto, que a sua empresa nunca foi 
procurada pelo Trend Bank, a instituição financeira que teria a autorização para negociar a 
Bombril.  
 
Fontes do mercado, porém, dizem que negociações para compra da concorrente continuam.  
 
Um dos nós a serem desatados nas negociações da Bombril é saber até que ponto o valor da 
marca superaria as dívidas da companhia. Segundo Mello, isso só seria possível se fosse feita uma 
auditoria interna na empresa. "Se comprássemos, a marca Bombril seria mantida, porque é uma 
franquia, uma bela marca." De acordo com pesquisa do instituto AC/Nielsen, a Assolan respondeu 
por 24,8% do mercado de lã de aço no País entre julho e agosto. Em igual período, a fatia da 
Bombril era de 69,6%.  
 
Atualmente, a lã de aço e as esponjas respondem por 95% das vendas da Assolan, que deverão 
somar R$ 200 milhões neste ano, exatamente o dobro de 2002. Neste ano, os panos de limpeza 
representarão 5% do faturamento da empresa. A meta para 2004 é que esse novo segmento de 
mercado responda por 15% dos negócios.  
 
Os panos de limpeza serão fabricados na planta de Goiânia (GO), que recebeu investimentos de 
R$ 8 milhões na aquisição de máquinas. Os gastos com marketing para essa nova linha de 
produtos é de R$ 4 milhões.  
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