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Sobre a Empresa 

@bimbobrasil 

https://www.linkedin.com/company/bimbobrasil 

https://pt-br.facebook.com/bimbodobrasil/ 

https://www.bimbobrasil.com.br/ 

0800 702 4626 

R. Érico Veríssimo, 342 - Jardim Cambara, São Paulo - SP, 05576-100 

• Fundado em 1945, no México; 

• É a maior empresa de panificação do 

mundo e líder no continente 

Americano, com um faturamento da 

ordem de US$ 18 bilhões em 2019; 

• Mais de 175 plantas localizadas em 32 

países da América, Ásia, Europa e 

África, conta com mais de 140 mil 

colaboradores e um portfólio 

composto por mais de 100 marcas de 

prestígio e mais de 13 mil productos; 

• É a maior companhia de alimentos no 

México e líder indiscutível de 

panificação no país, assim como em 

vários países da América Latina; 

• Comprometido com sua plataforma 

global de sustentabilidade, o Grupo 

Bimbo participa de importantes 

projetos comunitários, como o 

reflorestamento de áreas naturais 

protegidas no México, assim como em 

diferentes projetos para o bem-estar 

da sociedade; 

 

Bimbo no Brasil 

• A Bimbo chegou ao Brasil em 2001; 

• Possui mais de 4.500 colaboradores 

em seis fábricas presentes nas regiões 

Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. 

• Atualmente a  BIMBO com suas 

marcas é líder nos principais 

segmentos de panificação no Brasil: 

• Pães e Doces Industrializados 

• Pães Light 

• Doces 

• Bolos 

• Monoporções 

 

Marcas 

• Pullman 

• Plusvita 

• Ana Maria 

• Nutrella 

• Rap10 

• Crocantíssimo 

 

Representante ADCE 

Mario Escotero é formado em Psicologia pela Universidade de Santo Amaro, possui diploma de MBA em Recursos Humanos pela 

Universidade de São Paulo. Especialização em Gestão de Conhecimento, Relação de Trabalho e Sindicais, Compensação e 

Administração financeira pela FGV. Especialização em Comunicações Estratégicas pela ESPM. Programas executivos da  Rotman 

School of Management pela Universidade de Toronto e Universidade de Boston. MBA Executivo Internacional pela BSP. 

 

Diretor de Gestão de Pessoas na Bimbo Brasil e 2001 à 2008. Voltando ao grupo em 2011 como Diretor de Gestão de Pessoas, 

Comunicação e Assuntos Corporativos até o momento. 

Email representante: mario.escotero@grupobimbo.com 
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