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O grupo mexicano Bimbo, com mais de 60 anos de tradição, não está satisfeito com o posto de 
segundo maior fabricante de pão industrializado do mundo. A dona das marcas brasileiras 
Pullman e Plus Vita quer o lugar da japonesa Yamazaki, que fatura US$ 6,7 bilhões no mundo 
e ainda não tem negócios no Brasil. Uma diferença de US$ 1,4 bilhão impõe à Bimbo a 
condição de vice-líder.  
 
O Brasil, que tem despontado no mercado de pães industrializados, com crescimento de dois 
dígitos nas vendas, promete contribuir nessa corrida pelo pódio. "Queremos ser os primeiros 
até 2010", diz Roberto de Azevedo, diretor-geral da Bimbo no Brasil. Egresso da Bunge, 
Azevedo foi contratado pela Bimbo e, em 2001, efetivou a compra da Pullman e Plus Vita da 
mesma Bunge, por US$ 63 milhões.  
 
O grupo mexicano vem expandindo para outros mercados por meio de aquisições, numa 
agressiva estratégia iniciada no começo da década de 90. A última delas, deu-se há um mês, 
com a compra da operação chinesa da empresa espanhola Pan Rico. Dois meses antes, levou 
as uruguaias Walter M. Doldán e Los Sorchantes, em uma transação de US$ 7 milhões.  
 
No Brasil, a Bimbo comprou em janeiro a marca nordestina Pão Delícia, que faz pães 
artesanais em Jaboatão dos Guararapes (PE). "É uma operação pequena e que produz pães 
utilizados por dogueiros (vendedores de cachorro quente)", diz Azevedo, sem revelar valores.  
 
Ele nega o interesse na Seven Boys, como vem sendo ventilado no mercado. Também 
desmente que a companhia tenha contratado a Stratus Investimentos para assessoria 
financeira num eventual processo de aquisição. Procuradas pelo Valor, a Seven Boys não 
retornou as ligações e a Stratus negou qualquer contrato.  
 
Para o executivo, a Bimbo do Brasil vive um momento de consolidação das marcas Pullman e 
Plus Vita. A empresa anunciou, ontem, o reposicionamento da Plus Vita, mais conhecida na 
praça carioca. A partir de agora, a Plus Vita vai assinar toda a linha de pães light e especiais 
do grupo. Antes, Pullman e Plus Vita tinham, cada uma, linhas completas de pães, incluindo 
desde o pão de forma tradicional até as versões integral, light, centeio, soja etc.  
 
"Tínhamos duas marcas muito fortes com o mesmo posicionamento atuando em mercados 
diferentes", diz Carla Cecci, diretora de marketing da Bimbo. Depois de uma pesquisa com 1,5 
mil consumidores, o grupo descobriu dois tipos de consumidores: o família e o saudável.  
 
Mais tradicional, a marca Pullman vai continuar com produtos como pães brancos, bolos, pães 
doces, torradas etc. Restou à Plus Vita - que também tem anos de tradição - explorar o 
conceito de saúde e bem estar com as linhas especiais e light. "A marca Plus Vita, que significa 
mais vida, tem esse apelo", afirma Carlos Cortez, gerente de produto. Para atestar a qualidade 
dos produtos, a Bimbo fez questão de conquistar o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia.  
 
No mercado paulista, onde a Plus Vita é uma marca pouco conhecida, a embalagem virá, 
inicialmente, com o nome Pullman estampada em letras menores. Para os mercados do Rio, 
Minas Gerais, Espírito Santo e Nordeste, a linha light será apenas Plus Vita.  
 
O reposicionamento das marcas vai ser embalado por uma nova campanha de marketing, 
assinada pela McCannErickson. Orçada em mais de R$ 10 milhões, a campanha será veiculada 
em TV, rádio e revistas a partir do dia 17.  
 
A estratégia desenhada pelo grupo se dá num momento de mudanças no negócio de 
panificação industrial. Com faturamento anual de R$ 1,8 bilhão, o setor é pulverizado. Além da 
Bimbo, apenas quatro empresas - Panco, Seven Boys, Wickbold e Nutrella - tem abrangência 
nacional. O pão de forma chega a apenas 20% dos lares, cujo consumo médio per capita é de 
30 quilos ao ano. No México, chega a 40 quilos.  
 



Com poucos competidores de grande porte, a indústria do pão se copia. Nas gôndolas, é difícil 
identificar marcas e produtos. A variedade cresceu e deu destaque à seção de pães dentro dos 
supermercados. Atenta à mudança nos hábitos de consumo, cada vez mais voltada aos hábitos 
saudáveis, a indústria disputa a preferência na categoria que mais cresce: de pães integrais e 
lights sem adição de açúcar, gordura, sal. "A nutrição evoluiu e o pão deixou de ser um inimigo 
e virou aliado das dietas", diz Felippe Kulpa, diretor comercial da Nutrella.  
 
A Nutrella, com 35 anos, tem maior presença na região Sul e chegou à praça paulista há cerca 
de cinco anos. Com previsão de crescer 20% o faturamento, para R$ 170 milhões neste ano, a 
empresa pretende conquistar o interior de São Paulo, antes de ir a outros estados.  
 
Principal concorrente da Bimbo, a Panco também lançou pães especiais. Os produtos da marca 
são desenvolvidos por uma equipe técnica sob o olhar atento do fundador da empresa Franklin 
Yonamine, de 80 anos. "Ele mesmo testa e direciona o produto", diz Eunice Sumiko Yonamine, 
diretora de marketing da Panco e filha do fundador. Recentemente, ele aprovou cinco 
lançamentos da linha light: iogurte, preto, linho e fibras e soja. Na gôndola, para o 
consumidor, tudo parece a mesma coisa. O desafio da indústria é, justamente, se diferenciar. 
É isso que a Bimbo está tentando fazer. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B7. 


