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A W/Brasil traz de volta, a partir de domingo, uma das peças publicitárias mais marcantes da 
TV brasileira. O garoto Bombril, interpretado por ator Carlos Moreno, está de novo em um 
filme criado por Washington Olivetto para divulgar a marca líder de lã de aço, dois anos após 
ter saído da mídia. O personagem foi criado em 1978 e ficou no ar por 26 anos. Teve seu 
trabalho interrompido devido às dificuldades financeiras da Bombril. Neste retorno, aparece ao 
som de "Outra vez", canção que ficou famosa na voz de Roberto Carlos. 
 
O garoto Bombril na mídia outra vez 
 
Propaganda para a lã de aço, criada pela W/Brasil e estrelada por Carlos Moreno, retorna no 
domingo. A volta de Carlos Moreno como garoto-propaganda da lã de aço Bombril poderá ser 
vista na televisão, a partir deste domingo, numa campanha assinada pela W/Brasil. O resgate 
de um dos personagens mais famosos da propaganda brasileira, promovido por Washington 
Olivetto, pode vir para confirmar que um clássico, quando bem-feito, nunca sai de moda.  
 
Aliás, permanecer praticamente igual e mesmo assim atual é um desafio num setor que só fala 
em mudanças. Hoje, propaganda, para dar efeito, tem de ser integrada a uma avalanche de 
estratégias, dizem publicitários e especialistas, que nem mais gostam de falar tanto em 
propaganda, mas em comunicação. Tudo para agradar um consumidor que também está em 
constante mutação, isso é fato.  
 
Para apresentar a volta de Carlos Moreno às campanhas da lã de aço Bombril - que também 
está retornando à mídia depois de quase dois anos, quando houve a despedida do ator - quase 
tudo continua igual. Primeiro o personagem. Depois o cenário, o texto meigo e, claro, uma 
campanha bastante emocional e até bem-humorada. O filme tem versões de 1 e de 2 minutos 
e de 30 segundos. Apesar da mesma base, os filmes são bastante diferentes, em razão da 
interpretação do ator.  
 
As peças vêm com a canção "Outra Vez", de Isolda, famosa na voz de Roberto Carlos. No 
filme, porém, a canção é interpretada por uma mulher, o que segundo Olivetto representa a 
consumidora.  
 
O garoto Bombril anuncia a sua volta e do produto à mídia, como se fosse uma declaração de 
amor. Durante este tempo em que ficou fora da mídia por Bombril, Moreno trabalhou com a 
Fininvest. Agora, de certa forma, é um trabalho parecido com o que a W/Brasil fez em uma 
das campanhas mais famosas da Bombril, em que Moreno interpretava a música "Pensa em 
mim", de Leandro e Leonardo.  
 
"À época da despedida houve uma frustração em não poder continuar. A todo tempo as 
pessoas questionavam sobre a volta do garoto Bombril", diz Olivetto. As campanhas da 
empresa foram interrompidas em razão de dificuldades financeiras.  
 
Olivetto lembra que durante todos estes anos, desde que o personagem foi lançado, em 1978, 
à época na DPZ, onde Olivetto trabalhava ao lado de Francesc Petit, várias situações foram 
trabalhadas, como emocional, racional, musical, comparativo, entre outras. "Agora, estamos 
fazendo o novo de novo."  
 
A campanha, neste formato, fica no ar durante um mês e, além de televisão, o rádio também 
será usado como mídia, o que anteriormente não era feito, segundo o presidente da W/Brasil. 
Em seguida, os comerciais de oportunidades vão ser apresentados. São aqueles em que o 
garoto Bombril interpreta pessoas que por alguma razão - não necessariamente tão do bem 
assim - estão em evidência no momento. "O quadro social é que vai determinar os 
personagens", lembra Olivetto, ao reforçar também que a Bombril estará muito presente na 
mídia durante o segundo semestre.  
 



A lã de aço tem R$ 15 milhões como verba de marketing para 2006, conta Cláudio Del Valle, 
diretor da Bombril. O foco, que em 2005 foi direcionado para as marcas Mon Bijou (conta da 
DPZ) e Limpol (W/Brasil), passa agora para a Bombril. "Também vamos trabalhar o marketing 
destes produtos, mas em menor intensidade."  
 
O executivo conta que a Bombril, no acumulado de 2005, detinha 74% de participação num 
setor, que tem forte concorrência da Assolan e das marcas chamadas "talibãs", aquelas que 
estão nos pontos-de-venda menores e muitas vezes não pagam impostos. "Com a campanha 
não estamos em busca de market share. Já somos líderes. Queremos mostrar que a marca 
está viva", diz Del Valle.  
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