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A Bombril está remodelando as operações da marca Pronto, voltada para as classes C, D e E, 
nas regiões Norte e Nordeste. Redução de preço e distribuição para o pequeno e médio varejo 
fazem parte da estratégia.  
 
Segundo, Cláudio Del Valle, presidente da Bombril S.A., as operações foram unificadas em 
abril reduzindo os custos operacionais e de produção em até 50%. "Estas reduções devem 
alcançar os consumidores a partir de julho", diz.  
 
Como parte do plano para ampliar as vendas, a Bombril está está treinando as equipes dos 20 
distribuidores cadastrados da linha Pronto e fornecendo material de apoio direto aos pontos-
de-venda. A estratégia inclui o cadastramento de seis novos distribuidores. A expectativa é de 
que cada novo atacadista agregue entre 3 e 4 mil novos pontos-de-venda. A empresa, que 
tem penetração em 15 mil pontos-de-venda, quer acrescentar pelo menos 10 mil novos 
varejistas em três meses. O impacto esperado sobre o volume de vendas atual é de cerca de 
30%.  
 
A fábrica da Bombril localizada na região metropolitana do Recife, tem capacidade para 
produzir até 100 mil toneladas/mês de produtos de higiene e limpeza e registra uma 
capacidade ociosa de 18%. "Temos espaço para aumentar a produção para atender a demanda 
projetada", diz. Segundo leitura da Nielsen, de janeiro e fevereiro, a participação regional da 
linha Pronto na chegava a 2,3% .  
 
O executivo procurou dar um ar de normalidade à situação da companhia. Sobre a disputa 
judicial envolvendo a Bombril, Del Valle limitou-se a dizer que o processo continua tramitando 
e que uma definição é esperada o mais rapidamente possível. "Terminada essa questão, com 
uma decisão judicial, a companhia vai a leilão e as operações continuarão ocorrendo 
normalmente, como tem sido até o momento."  
 
Ainda não é certa, porém, a realização do leilão, por dois motivos. Um deles é que a venda 
teria como objetivo quitar as dívidas da Bombril Holding, a controladora da empresa. Porém, a 
holding entrou em recuperação judicial e pagará os credores com seus ativos. O maior deles, 
Ronaldo Sampaio Ferreira, deverá receber o controle da Bombril S.A. e já deu início aos 
procedimentos para a transferências das ações.  
 
O outro motivo é que, há duas semanas, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o fim 
da administração judicial em curso na Bombril faz quase três anos. O advogado Augusto 
Coelho, a quem a intervenção beneficia, pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, mas 
ainda não o fez. O leilão foi definido no processo que criou a administração judicial.  
 
Ontem, a 10ª Vara Cível de São Paulo determinou que o interventor da Bombril, Marcelo Rossi 
Nobre, convoque uma assembléia de acionistas para que a Bombril Holding possa nomear um 
novo conselho de administração. Na prática, a medida poderá representar o fim da 
administração judicial. 
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