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Do balcão de uma 
padaria à gerência 
da multinacional 
Bunge, já são 40 
anos dedicados 

ao aprimoramento dos ramos 
de Gastronomia, Panificação e 
Confeitaria. Solícito e educado, o chef 
Luiz Farias conversou com a equipe 
da revista CearaPão sobre a carreira 
que conduz com amor e disciplina, os 
potenciais das áreas em que atua e a sua 
relação com o Nordeste brasileiro, em 
especial Pernambuco e o Ceará.

Entrevista: Monique Oliveira      l      
Fotos: Arquivo

Muito além do título de melhor confeiteiro 
mundial, o chef pernambucano Luiz Farias 

faz da profissão uma missão de vida

O que o 
Nordeste tem 
a ensinar ao 

mundo

CearaPão: Como o senhor des-
cobriu o amor pela Panificação 
e Confeitaria? E a especialização 
em confeiteiro, como se deu?
Chef Luiz Farias: Comecei muito 
jovem em São Paulo, no balcão de uma 
padaria, fazendo atendimento. Logo, 
percebi que existia um mundo profis-
sional e com potencial de crescimento. 
Solicitei uma transferência para trabalhar 
em uma confeitaria como ajudante e a 
partir deste momento começou minha 
trajetória neste mundo de transforma-

ção profissional. Notei que tinha talento 
e comecei a investir na área. Na época, 
existia um famoso chef italiano, que era 
uma grande referência no segmento e 
tinha trabalhado na doceira Bauducco. 
Fui trabalhar com ele ganhando metade 
do salário que ganhava. Meu objetivo era 
aprender novas receitas e novos concei-
tos. Foi minha grande sorte! Comecei a 
aprender muito e automaticamente me 
apaixonei pela profissão de confeiteiro.   
 
CearaPão: São mais de 40 anos 
de experiência no segmento de 
alimentação e o senhor não para 
de inovar, publicar livros, organi-
zar eventos, estudar e compar-
tilhar conhecimento. De onde vem 
toda essa energia?
Chef Luiz Farias: Quando me tornei 
profissional muito jovem, fui contratado 
para trabalhar em uma multinacional para 
lançar a marca Gradina. Logo, me man-
daram para dez países na Europa e vi o 
quanto era forte este mercado. Foi um 
choque de cultura profissional. Percebi 
que estava no caminho certo! Comecei 
a estudar muito, viajar o mundo, fiz ex-
celentes treinamentos em mais de 25 paí-
ses, especialmente na Europa. Considero 
muito o meu MBA na Escola Lenôtre em 
Paris, uma das melhores de Gastrono-
mia, Panificação e Confeitaria do mundo. 
Também fiz vários treinamentos nos Es-
tados Unidos e em toda a América Latina. 
Consegui escrever oficialmente 10 livros, 
os três últimos premiados mundialmen-
te. No ano 2000, participei da Copa do 
Mundo na Europa, levei dois jovens e fo-
mos campeões das Américas e vice-cam-
peões mundiais. Minha maior energia 
vem de poder compartilhar conhecimen-
to, capacitar os profissionais, ajudar no 
desenvolvimento do mercado e agregar 
valor aos produtos com muita qualidade, 
amor, paixão e profissionalismo. 
     
CearaPão: Diante de tanta dedi-
cação, o título de “Melhor Confei-

teiro do Mundo” veio em agosto de 
2016. Como foi a construção dessa 
trajetória até assumir a gerência 
Nacional de Serviços e Atendimen-
to ao Cliente da Bunge Brasil?
Chef Luiz Farias: Acredito que essa 
ocasião não tenha sido uma fotografia 
do momento que consagrou meu traba-
lho, mas sim um filme, onde o roteiro foi 
desafiador e a história ao longo da vida 
foi mostrando um caminho correto de 
dedicação, aprendizado, responsabilida-
des e entrega. Trabalhar em empresas 
multinacionais gigantes e consolidadas 
requer habilidade e disciplina. Comecei 
como técnico de Panificação e Confeita-
ria e passei a supervisor da equipe, pas-
sando por coordenador, até chegar à ge-
rência nacional. São mais de 35 anos de 
cultura de grandes empresas e uma das 
vantagens é a estrutura que a empresa 
nos oferece, a capacitação, os treinamen-
tos, a convivência com outras culturas, as 
viagens a trabalho, a própria experiência 
técnica e, sem dúvidas, uma excelente 
visão para o negócio, que resulta em en-
xergar esse mercado de maneira holística 
e mais estratégica. O prêmio de melhor 
profissional confeiteiro do mundo veio 
por consequência de todo o trabalho ao 
longo da minha carreira. Recebi o convi-
te para participar do prêmio e enviei meu 
currículo para a Europa pela International 
Union of  Bakers and Confectioners (UIBC). 
Eu sabia que estaria participando com 
outros chefs renomados, que representa-
vam de 40 a 50 países. Fiquei muito feliz, 
mas confesso que por pertencer à Amé-
rica Latina, acreditava ser ainda mais difí-
cil, já que na história, apenas os europeus 
tinham sido agraciados.             
 
CearaPão: Pode nos contar como 
é a sua rotina na Bunge?
Chef Luiz Farias: Sou um executi-
vo com Key Performance Indicators (KPIs), 
convivo com metas e desafios diários de 
uma grande empresa. Como gerente  

Minha maior 
energia vem de 

poder compartilhar 
conhecimento.

Talento aliado à 
capacitação é 
a chave para o 

sucesso.

Além do título de “Melhor Confeiteiro 
do Mundo”, em 2016, o chef  Luiz 

Farias faz parte da diretoria da FIC - 
Federazione Italiana de Cuochi.

Uma história 
marcada por 
dedicação, disciplina 
e cuidado levou 
o chef a diversas 
premiações, 
incluindo a 
homenagem (foto) 
como “Melhor 
Chef Patisserie do 
Mundo - 2016”.
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liz com a repercussão dessa iniciativa. O 
encontro reunirá importantes nomes da 
gastronomia brasileira e internacional, 
além de representantes da indústria de 
alimentos, produtores, escolas de gas-
tronomia e outros profissionais da área. 
É fundamental compartilhar ideias e o 
conhecimento sobre a utilização dos re-
cursos naturais para uma alimentação 
mais saudável e responsável. Precisamos 
encontrar maneiras mais eficientes de 
produzir alimentos para uma população 
em constante crescimento, o que significa 
fazer mais com menos e tornar os alimen-
tos mais nutritivos, seguros e disponíveis. 
Precisamos ter uma visão holística sobre 
o assunto. O Encontro Mundial de Che-
fs acontecerá de 21 a 24 de setembro, em 
Guararema (SP), conhecida por ter um 
forte conceito e foco em sustentabilidade. 
Renomados chefs brasileiros e estrangei-
ros, vindos dos Estados Unidos, Europa, 
Índia, toda a América Latina, estarão pre-
sentes para compartilhar conhecimento, 
aprender e somar experiências. A progra-
mação começa com palestras de especia-
listas no tema, plenária com os chefs re-
nomados e várias apresentações técnicas 
de Panificação, Confeitaria e Gastrono-
mia. Universidades de gastronomia es-
tarão presentes contribuindo com suas 
experiências e levando os alunos para 
participarem do encontro. A participa-

ção é gratuita e basta se cadastrar em 
nossa página do Facebook “Encontro 
Mundial de Chefs”.
 
CearaPão: Com uma produção 
de alimentação, cada vez mais, 
acelerada, quais dicas daria 
para confeiteiros que buscam 
diferenciar-se no mercado com 
qualidade?
Chef Luiz Farias: O conceito de pro-
dução mudou muito nos últimos anos. 
Ocorreu uma grande evolução, especial-
mente em processo. Minha dica para os 
profissionais que buscam evoluir é investir 
em processo. Antecipem as bases da con-
feitaria e a produção, façam a pré-monta-
gem dos bolos e doces, deixem em gela-
deira e vão repondo a vitrine conforme 
a demanda. Desta forma, você não des-
perdiça matéria-prima e não joga produto 
fora. Além disso, busquem sempre a capa-
citação. É importante que os profissionais 
do setor busquem desenvolver seu estilo e 
assinatura, estando sempre alinhados com 

a tendência vigente. Talento aliado à capa-
citação é a chave para o sucesso. 
 
CearaPão: Este ano, o senhor par-
ticipou da Festpan, maior festa da 
Panificação e Confeitaria do Ce-
ará. Como é a sua relação com o 
Ceará? Teria novidades envolven-
do Bunge, sua carreira e o Estado?
Chef Luiz Farias: Adorei ter parti-
cipado da Festpan! Fiz uma palestra 
e recebi muitos feedbacks positivos. A 
minha relação com o Ceará  é de pai-
xão. Eu adoro Fortaleza, pelo povo, 
a gastronomia, as praias e a linda 
natureza. A Bunge tem uma grande 
história de parceria com a Panificação 
no Estado e está sempre presente no 
desenvolvimento e apoio no segmen-
to profissional e consumo com suas 
marcas fortes na região. Quero sem-
pre contribuir com a região. Sou nor-
destino, nasci no estado de Pernam-
buco e sei do potencial do Nordeste. 
É a minha pátria. 

nacional da Academia Bunge, os meus 
maiores focos são prestar consultoria, 
suporte técnico e conceitual ao mercado 
para nossos clientes externos, por meio 
do trabalho de assessorias, treinamentos, 
capacitação, palestras e workshops em 
todo o país. Também tenho a respon-
sabilidade de compartilhar, capacitar a 
equipe interna da empresa em relação à 
aplicação e proposta de valor dos pro-
dutos dedicados ao profissional de Food 
Service e a indústria. Tenho uma equipe 
renomada de grandes chefs de Panifica-
ção, Confeitaria e Gastronomia, tam-
bém especialistas focados na indústria e 
no atendimento, por meio do do Servi-
ço de Atendimento Bunge Especialistas 
(SABE), que conta com nutricionistas e 
engenheiros de alimentos.      
  
CearaPão: O mundo passa por 
transformações no que diz res-
peito ao desenvolvimento sus-
tentável. Para setembro, o senhor 
organiza o debate “O futuro de 
uma gastronomia mais sustentá-
vel e responsável”, que aconte-
cerá durante o “Encontro Mun-
dial de Chefs: Compartilhando 
Conhecimento”. Como observa a 
pertinência desta temática?
Chef Luiz Farias: Estou muito fe-

As atividades da Academia Bunge 
são desenvolvidas em São Paulo 
(SP), Rio de Janeiro (RJ) e em Recife 
(PE), oferecendo soluções completas 
para o negócio profissional. 
Conceitos, serviços e produtos 
de alta qualidade e conveniência, 
alinhado à estratégia de Marketing, 
Trade, Comercial, Gente e Gestão, 
e Sustentabilidade. Com equipe 
qualificada de profissionais, possui 
chefs segmentados por especialistas, 
chefs confeiteiros, padeiros, chefs 
de cozinha, especialistas em 
Nutrição, engenheiros químicos e 
de Alimentos. As Academias Bunge 
contam com estruturas de cozinhas 
também segmentadas, espaços de 
Panificação, Confeitaria e Refeição. 
Para os clientes do Ceará que querem 
capacitar e treinar os profissionais 
da região na Academia Bunge, basta 
procurar a equipe comercial local ou 
distribuidores. 

ACADEMIA BUNGE

O chef  Luiz Farias 
conta que o 

Nordeste é um 
mercado importante 

para a Bunge e 
que já receberam 

na unidade de 
Recife um grupo 

de empresários do 
Ceará, que tiveram 

oportunidade de 
conhecer a estrutura 

e visitar o moinho 
de trigo, em Suape, 
durante o “Dia do 

Trigo”. 

Serviço de Atendimento Bunge 
Especialistas (SABE)  
0800 -7027105
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