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A mexicana Bimbo vem fechando o cerco no mercado brasileiro de pães e bolos 
industrializados. Dona das marcas Pullman e Plus Vita (líderes, respectivamente, nos mercados 
de São Paulo e Rio de Janeiro), a fabricante de produtos alimentícios confirmou a compra da 
gaúcha Nutrella, que registrou receita bruta de R$ 184 milhões em 2007, conforme antecipado 
pelo Valor na semana passada. Em novembro, a Bimbo já havia adquirido por cerca de R$ 50 
milhões o Panifício Laura, de São Paulo. A Bimbo pagou mais do que o dobro disso por 75% do 
capital da Nutrella, segundo estimativas de mercado. Os demais 25% permanecem com a 
empresa de participações do BNDES, a BNDESPar.   
 
Os executivos do grupo mexicano estão reunidos em Gravataí (RS), sede da Nutrella, com a 
terceira geração da família Neitzke, fundadora da empresa. A discussão gira em torno do 
futuro dos Neitzke na fabricante - se continuam ou não no comando executivo - e no processo 
de transição. De acordo com uma fonte ligada à empresa, a marca Nutrella vai permanecer, 
assim como o planejamento de marketing e de expansão já traçado. Entre os planos está o 
lançamento de produtos light para crianças.   
 
Dona de três fábricas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, a Nutrella registrou receita líquida 
de R$ 150 milhões em 2007, quando obteve lucro de R$ 5,6 milhões. Há quatro anos, a 
empresa cogitou abrir o capital, mas foi desestimulada por consultores, devido ao seu 
faturamento, cujo patamar seria insuficiente para atrair a maioria dos investidores.   
 
A Bimbo já procurava uma aquisição no Sul do país, segundo outra fonte ligada à empresa. 
Com a compra da Nutrella, além de aumentar sua presença na região, que tem 25 milhões de 
habitantes, a Bimbo absorve a infra-estrutura de distribuição da Nutrella, que é eficiente e 
bem capilarizada por lá. Assim, os mexicanos conseguem também mais canais de venda para 
as marcas Pullman e Plus Vita. "Foi uma questão geográfica e logística", disse a fonte.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 mai. 2008, Empresas/Serviços, p. B4 


