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Linha passa a ter marca antes exclusiva do Rio. Campanha da McCann divulga lançamento 
nacional. A Bimbo do Brasil, do mexicano Grupo Bimbo, empresa que informa ser líder no 
mercado brasileiro de panificação industrial como um todo e também do segmento light e dona 
das marcas Pullman e Plus Vita, entre outras, promove um reposicionamento de seus 
produtos. Para isso, lança em São Paulo a marca Pullman Plus Vita, sua linha de pães 
saudáveis.  
 
Até agora, a marca Pullman era forte apenas em São Paulo e pouco conhecida no Rio, onde a 
líder do grupo era a marca Plus Vita, que entra no mercado paulista reunindo todos os 14 
produtos dos segmentos light e especiais. A estratégia inclui o lançamento do pão Pullman Plus 
Vita NutriGrano, versão Trigo & Linhaça, que tem como novidade o conceito "whole grain" 
(grão in natura).  
 
"Para a chegada da nova linha de pães light e especiais da Bimbo a São Paulo, optamos por 
apresentar os produtos sob a marca Plus Vita com a tutela de Pullman. O caráter inovador de 
Plus Vita rejuvenesce a marca Pullman, que por sua vez, agrega qualidade e credibilidade à 
marca Plus Vita, ainda desconhecida do consumidor paulista", diz o gerente de produtos da 
empresa, Carlos Cortez.  
 
Segundo o diretor-geral da Bimbo do Brasil, Roberto de Azevedo, a partir de agora a empresa 
passa a ter a mesma marca para a linha de pães saudáveis em todo o País. "Tendo como 
ponto de partida a realização de amplas pesquisas com os consumidores, constatamos que 
eles procuram ter uma alimentação mais saudável, com ingredientes naturais e integrais, mas 
sem abrir mão do sabor."  
 
Azevedo diz ainda que "o pão Pullman Plus Vita NutriGrano versão Trigo & Linhaça reúne o que 
esses consumidores querem, com a inovação de se utilizar o grão inteiro ("whole grain") na 
composição do pão e não apenas partes dele, conceito este consagrado no mundo e inédito no 
Brasil. Além disso, conta com o selo ‘sem colesterol’, concedido pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia".  
 
Segundo Cortez, o mercado de panificação industrial é um dos que mais cresce. "Só no ano 
passado foi registrado aumento de 26%." Mesmo assim, o mercado brasileiro ainda tem muito 
para desenvolver, pois consome apenas 30 quilos per capita/ano, sendo 20% desse total de 
produtos industrializados, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 60 
quilos per capita/ano."  
 
Campanha da McCann  
 
Com o tema "O sabor pela vida", a campanha de lançamento da nova linha foi criada pela 
agência de publicidade McCann-Erickson, e é composta por dois filmes, de 30 segundos cada, 
com estréia prevista para o próximo dia 19 em São Paulo e no Rio de Janeiro.  
 
O objetivo é destacar os melhores momentos da vida em todos os "sabores que a vida pode 
ter", como o "sabor" de uma gargalhada, o "sabor" de caminhar pela praia, ou ainda, o "sabor" 
de usar jeans bem justinho e deixar a barriga de fora.  
 
O filme "Sabores Light", voltado para os produtos da linha light, destaca o bem-estar e a boa 
forma, reforçando os benefícios dos produtos: 0% de gordura, 0% adição de açúcares e 100% 
de sabor. O filme "Sabores Especiais", por sua vez, além de reforçar os diferenciais da linha de 
pães especiais (preto e integral) como o uso de ingredientes naturais e a ausência de 
colesterol, também mostra como começar o dia de forma leve e positiva.  
 
Os filmes serão veiculados em canais de TV aberta e paga. A campanha inclui ainda anúncios 
em revistas, inclusive as especializadas, além de spots de rádio.  
 



kicker: O consumo per capita/ano no Brasil é de 30 quilos de pão. A OMS aconselha o 
consumo de 60 quilos percapita/ano . 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


