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Disputas pelo controle da Bombril ocupam o noticiário desde 2002, quando Ronaldo Sampaio 
Ferreira, filho do fundador da empresa, decidiu ir à Justiça para cobrar da Cirio o valor das ações 
que ele diz que vendeu ao grupo italiano e não recebeu. O que pouca gente sabe é que há uma 
outra disputa em curso dentro da empresa, que está sob administração judicial desde 2003. É 
uma contenda menos ruidosa, mas que pode ser mais danosa à companhia. 
 
De um lado, um grupo acusa o presidente do conselho de administração, Valmir Camilo, de ter 
contratado parentes e correligionários políticos, entre eles Ivan Guimarães, que deixou a 
presidência do Banco Popular no ano passado após ter seu nome envolvido no escândalo do 
mensalão. O banco gastara mais em publicidade do que com sua atividade fim, o microcrédito, e 
contratara a DNA, do publicitário Marcos Valério. 
 
De outro lado, o grupo de Camilo acusa o ex-presidente da Bombril, José Edson Bacellar Jr, de ter 
adotado uma estratégia errada, que privilegiou volumes em vez de margem de lucro e que levou 
à deterioração da situação econômica da empresa no início deste ano. Bacellar, que foi indicado 
pelo administrador judicial e que continua no conselho da Bombril, saiu da presidência da 
empresa em 13 de janeiro, por pressão de Camilo. O resto da diretoria foi mantido. 
 
Nas reuniões, segundo o Valor apurou, Bacellar tem alegado que todas as decisões estratégicas 
foram aprovadas em conselho e que a companhia na sua gestão estava em processo de 
recuperação. A reportagem tentou entrar em contato com ele nos últimos dez dias, mas não 
obteve resposta. Ora o executivo estava em viagem, ora em reunião. O presidente executivo da 
Bombril, Cláudio Del Valle, também não quis se manifestar. 
 
A disputa entre os dois grupos é tão intensa que, em novembro do ano passado, o conselho 
presidido por Camilo aprovou uma espécie de intervenção branca na diretoria executiva ao criar 
um comitê de gestão. Na ocasião, definiu-se que os limites de alçada da diretoria estariam 
mantidos, mas suas ações, incluindo acordos comerciais, deveriam ser precedidas de aprovação 
do comitê de gestão. 
 
Em suas reuniões, o comitê chegou a discutir até o contrato de combate a incêndio por hidrantes, 
os gastos com as festas de fim de ano, a terceirização da frota de veículos da área de vendas e a 
estratégia de buscar rentabilidade, sem aumentar o volume de produção. Com a queda de 
Bacellar, o grupo deixou de se reunir, embora não tenha sido extinto formalmente. 
 
O vazamento da lista de funcionários ligados a Camilo indica que há um descontentamento, 
dentro e fora da empresa, com o grau de ingerência do presidente do conselho no dia-a-dia da 
Bombril. No Judiciário, que detém o usufruto das ações de controle da companhia, a relação de 
parentes e amigos do conselheiro caiu como uma bomba. Na lista, há três sobrinhos de Valmir 
Camilo - que é também conselheiro da Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do 
Brasil) e presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Anabb) -, todos 
com salários abaixo de R$ 3,7 mil. 
 
Sua ex-mulher e mãe de sua primeira filha, que fora contratada com um salário de R$ 11,3 mil e 
direito a carro, foi pressionada a pedir demissão em janeiro. Há ainda seu concunhado, secretário 
executivo dos conselhos de administração e fiscal, com salário de R$ 20 mil e um ex-diretor da 
Anabb, também com salário de R$ 20 mil (ver quadro ao lado). 
 
O administrador judicial, José Paulo de Souza, disse que não estava autorizado a dar declarações 
à imprensa. Apenas confirmou que há um desconforto com as contratações de parentes de 
conselheiros. O Valor apurou, porém, que a Justiça trabalha com a idéia de renovar o conselho em 



abril, quando vence o mandato dos atuais membros. Por lei, o administrador judicial, como 
depositário das ações ordinárias, tem o poder de eleger o conselho na assembléia. 
 
Camilo diz que seus atos na Bombril têm sido pautados pela defesa dos interesses dos 
minoritários e credores. "Minhas ações, hoje, estão desagradando um grupo" e a publicação da 
lista "vai acabar atingindo pessoas que estão tentando apenas sobreviver, com o trabalho 
honesto, num país de índices de desemprego altíssimos, e vai acabar protegendo as pessoas que 
estão, verdadeiramente, colocando em xeque a administração judicial na Bombril", afirmou 
Camilo, em resposta por escrito. 
 
O presidente do conselho também defendeu Ivan Guimarães. Disse que, quando ele foi convidado 
ao conselho, em abril, a percepção era de que "por sua proximidade com órgãos do governo", 
Guimarães "poderia contribuir para melhorar a relação de confiança da Bombril com o BNDES 
(terceiro maior acionista)". Camilo informou que a ação de Guimarães na Bombril não merece 
reparos e que não se deve antecipar o julgamento de suas ações em outros cargos. 
 
Para Camilo, o foco não deveria estar na lista dos funcionários "com salários de mercado" e sim 
em "acordos comerciais suspeitos que chegam a quase R$ 40 milhões e fotos na revista Caras ao 
custo de R$ 1 milhão", em referência a uma campanha da DPZ para o amaciante Mon Bijou 
publicado na revista da Editora Abril. A Bombril não havia pago a DPZ pelo serviço até o dia 6 de 
fevereiro, segundo documento obtido pelo Valor. 
 
O presidente do conselho de administração havia prometido dar uma entrevista ao Valor na 
segunda-feira para explicar as contratações de parentes e suas divergências sobre as ações da 
gestão anterior da Bombril. Foi contatado cinco vezes em seu celular, mas não deu retorno. 
 
A queda-de-braço na Bombril começou no fim de outubro. Em 3 de novembro, após ameaças de 
um lado e de outro, o conselho reconduziu a diretoria para mais um mandato. Em meados 
daquele mês, Bacellar comunicou ao Trendbank Investimentos, Participações e Representações 
que iria rescindir o contrato de consultor da reestruturação financeira da Bombril, que vigorava 
desde meados de 2003. Uma semana depois, o Trendbank apresentou um extenso relatório e foi 
à imprensa para dizer que a diretoria da Bombril havia adotado uma estratégia equivocada - de 
altos investimentos em marketing e redução de preços - que a colocaria em risco. 
 
No mesmo dia do relatório do Trendbank, o conselho presidido por Camilo aprovou a criação do 
comitê de gestão. Em dezembro, Bacellar apresentou sua defesa ao conselho, e informou que as 
taxas pagas ao Trendbank (R$ 19 milhões de janeiro a novembro) e os juros cobrados à factoring 
Trendbank (R$ 9 milhões no mesmo período) haviam contribuído para reduzir o caixa da Bombril. 
O conselho aprovou a rescisão do contrato com a instituição financeira. Pelas cláusulas do acordo, 
a rescisão só foi efetivada ontem, dois meses após sua comunicação. 

 
 
Leia Mais 
 
Queda-de-braço já afeta resultados 
De São Paulo   
 
A disputa silenciosa travada entre os profissionais indicados pela Justiça teria pouca importância 
se não estivesse afetando os resultados da Bombril. Mas a companhia já sofre os efeitos do 
vaivém de estratégias. O volume total de dívidas em atraso da companhia atingiu em janeiro R$ 
54,4 milhões, com um crescimento de 48% em relação a dezembro do ano passado. Os 
pagamentos em atraso atingem fornecedores de matérias-primas e transportadoras, mas 
principalmente tributos (66% do total). 
 



Relatório da gerência financeira de 6 de fevereiro, ao qual o Valor teve acesso, indica que a 
empresa tem R$ 37,8 milhões de empréstimos tomados junto a factorings (R$ 33,5 milhões) e 
bancos (R$ 4,3 milhões) sem garantia de duplicatas. Há ainda outros R$ 22,7 milhões de 
financiamentos com garantia de duplicatas. 
 
Sem se referir diretamente aos números, o presidente do conselho de administração da Bombril, 
Valmir Camilo, informou que os resultados em janeiro são reflexo da mudança na política de 
vendas. A gestão anterior havia adotado a estratégia de ampliar o volume e reduzir o preço. 
"(Isso) acabou estocando os varejistas e, como retomamos a política de preços em detrimento do 
volume, é natural que eles estejam primeiro se desfazendo dos estoques." Segundo Camilo, Os 
níveis de venda estão dentro do esperado, considerando-se as particularidades da empresa e as 
condições do mercado." 
 
Valmir Camilo assumiu a presidência do conselho em novembro de 2004. Segundo o Valor 
apurou, a Justiça o indicou porque acreditava que ele poderia aglutinar forças entre os 
preferencialistas - Previ e BNDES, que detêm juntos 33% do capital total da Bombril SA. O 
problema é que Camilo é inimigo político do presidente da Previ, Sérgio Rosa. E, na recuperação 
judicial, a Previ vem tentando eleger conselheiros, sem sucesso. 
 
No fim do ano passado, em uma operação articulada pela Cirio e por Ronaldo Sampaio Ferreira, 
filho do fundador, a Bombril holding (que controla a empresa operacional) pediu recuperação 
judicial. Seria uma maneira de resolver a arrastada administração judicial da Bombril SA. O plano 
de recuperação já foi apresentado e o edital com a lista de credores da holding está para ser 
publicado. A assembléia de credores será realizada no dia 29 de março. A Previ tenta no processo 
estabelecer que quem adquirir os ativos operacionais ou a holding mantenha a obrigação de 
fechar o capital da empresa e de pagar os minoritários. 
 
 

 
 



 
 
 
Fonte: Valor Econ&omico, São Paulo, 17, 18 e 19 fev. 2006, Empresas S.A., p. B3. 
 
 
 


