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Quem nunca ouviu falar de Super Bonder que atire a primeira pedra. A mesma máxima popular, 
no entanto, não vale para o nome da sua fabricante. Pouca gente sabe que a cola que gruda até 
pensamento em quatro rapidíssimos segundos é fabricada pela Henkel - uma multinacional alemã 
que fatura mundialmente 12 bilhões de euros e que está no Brasil há 50 anos.  
 
A dona do Super Bonder também faz a cola Pritt - aquela que vem em um bastão imitando um 
batom - a Tenaz, a Durepoxi, entre outros nomes conhecidos. O curioso é que a Henkel tem 
outros três braços de negócios igualmente interessantes e quase totalmente distintos. No exterior, 
faz sabão em pó com marca centenária Persil; cosméticos - que vão do xampu ao creme dental -, 
além de adesivos para aplicação industrial que são usados em absorventes, fraldas ou colas que 
grudam rótulos em garrafas.  
 
No Brasil, a multinacional atua em duas áreas: adesivos industriais e colas para consumo final. 
Mas, já foi dona do sabão em pó Campeiro e do sabão para roupas finas Lava Soft, que tinha 
como garota-propaganda a atriz Tônia Carreiro.  
 
A companhia também tinha o sabão Viva, cujos anúncios eram estrelados por Moacir Franco e 
Hebe Camargo - ambos ainda jovens. Uma outra marca que tinha no país era o sabão em pó de 
nome alemão Veisser Riese, que em português significa Gigante Branco. Era um negócio lucrativo, 
mas após uma decisão mundial, a Henkel vendeu a divisão de limpeza doméstica para a Unilever, 
a dona do Omo e, portanto, a sua maior concorrente na época.  
 
"Certamente vamos voltar para esse negócio, já estamos procurando algo", diz Timm Fries, 
diretor da área de Adesivos de Consumo da Henkel. Em seguida, sob o argumento de que não 
responde pela área de detergentes e limpeza doméstica, ele repete a velha frase dos executivos e 
observa que a Henkel está sempre olhando boas oportunidades.  
 
"O Brasil é um país de 190 milhões de pessoas e obviamente, num mercado assim, a Henkel se 
interessaria por ter todos os braços de negócios." No mercado brasileiro, ainda não opera com 
produtos de limpeza e toda a linha de cosméticos e cuidados pessoais. O negócio de cosméticos 
restringe-se à Schwarzkopf, vendida em salões de beleza, onde uma das marcas líderes é a 
Kérastase, da francesa L'Oreal.  
 
Mundialmente, higiene e limpeza respondem, juntas, por 56% das vendas globais de 11,9 bilhões 
de euros no ano passado. "Áreas assim, que atingem o consumidor final, permitem uma 
publicidade massiva e fazem a empresa ficar mais conhecida", diz Fries.  
 
O lançamento da nova fórmula da Loctite Super Bonder atendeu aos anseios de aumentar a 
exposição da empresa na mídia. A agência DM9, que atende a Henkel, sugeriu que em uma prova 
do "reality show" Big Brother Brasil, exibido na TV Globo, os participantes fossem grudados de 
cabeça para baixo, ao invés de ser amarrados, como se previa inicialmente. Calcula-se que a 
Henkel gaste com essa e outras ações de marketing US$ 24 milhões este ano.  
 
A Henkel reina quase que absoluta nesse mercado de colas e adesivos para o consumidor final. É 
líder com quase 80% do mercado no segmento de colas como a Super Bonder. A segunda 
colocada é a japonesa Three Bond, que está no Brasil desde 1974.  
 
O seu maior concorrente, porém, são as falsificações de Super Bonder. Entre 2001 e 2002, 
calcula-se que foram despejados no país 15 milhões de tubinhos falsos de Super Bonder a um 
preço 70% abaixo do original, o que representaria em torno de 20% a 30% das vendas. 
"Apreendemos sete milhões", diz Adilson Ramos de Oliveira, gerente de comunicação corporativa 
para América Latina.  



Para o futuro, Fries destaca que uma outra oportunidade de expandir as atividades no Brasil é 
entrar no ramo de construção, produzindo argamassa, cola para tapetes ou para vedação de 
janelas, por exemplo. A entrada nesse nicho, repete ele, seria via aquisição - algo comum nos 
mais de 100 anos de história dessa companhia.  
 
A própria Super Bonder veio com uma compra mundial, quando a Henkel arrebanhou a americana 
Loctite Corporation. No Brasil, a companhia ensaiou a aquisição da Bombril, da qual chegou a ter 
20% em 2000. "O plano era comprar tudo, mas o negócio não foi adiante", diz. A última aquisição 
da Henkel no Brasil foi a compra da Alba Adesivos, que dentre outras marcas tem a Durepoxi, que 
agregará US$ 38 milhões ao faturamento da subsidiária brasileira. 
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