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Bunge Brasil reformula plataforma digital e lança novos
websites para institucional e produtos

A Bunge Brasil apresenta novidades em toda sua plataforma web, que inclui portal institucional e sites das marcas de alimentos
da empresa. Integração, interatividade e inovação são os pilares que nortearam as novas funcionalidades, oferecendo uma
aproximação ainda maior com os consumidores e permitindo compartilhamento de todo o conteúdo nas principais redes sociais,
como Twitter, Google+ e Facebook.

“Nosso principal objetivo é que o internauta conheça a empresa e as marcas de forma abrangente. As equipes envolvidas na
reformulação trabalharam por mais de seis meses neste projeto, alinhando expectativas dos consumidores e entendendo as
necessidades de todas as áreas de negócio da empresa para disponibilizar conteúdo realmente relevante”, conta Martus Tavares,
vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação & Sustentabilidade da Bunge Brasil.

O portal institucional da empresa está totalmente alinhado aos padrões internacionais, mantendo a identidade visual do site
global da Bunge. Na nova versão, em apenas três cliques é possível percorrer todo o conteúdo, o que facilita a navegação e
permite que o usuário encontre facilmente o que procura. O site ganhou novas áreas, como Carreiras - para candidatos e futuros
colaboradores - e Sala de Imprensa - espaço voltado para jornalistas, com acesso aos releases divulgados, destaques na mídia e
matérias já publicadas. Além disso, é possível identificar a localização e a atuação de todas as unidades Bunge em um mapa
interativo.

Já os sites das marcas de produtos alimentícios, que podem ser acessados pelo portal institucional ou por endereços
independentes, ganharam novos layouts e ferramentas diferenciadas para incentivar ainda mais o acesso de clientes e
consumidores. “Além de estarem 100% interligados com as redes sociais, nossos novos sites remetem aos conceitos, benefícios e
diferenciais de cada produto. A padronização visual que adotamos reforça a identidade das marcas, sob a chancela de qualidade
da Bunge Brasil”, explica Sérgio Mobaier, diretor de Marketing de Alimentos & Ingredientes da Bunge Brasil. “Hoje, com apenas
seis meses de ativações online, já temos em torno de meio milhão de fãs e seguidores que se relacionam com as marcas
diariamente de maneira personalizada”, completa o executivo. 

Em 2012, algumas marcas da Bunge Brasil como Cardeal, Salada e Delícia já tiveram um salto significativo nos acessos aos seus
sites. A marca de azeites Cardeal, por exemplo, comemorou um aumento de mais de mil por cento e, em menos de um ano,
atingiu mais de 100 mil fãs em sua página do Facebook. Além disso, lançou a loja online Cardeal, com atendimento para
consumidores de todo o país. A loja online oferece a linha completa de azeites, produtos exclusivos e kits de presentes para datas
comemorativas como Natal e Páscoa.

Mais interativos e com geração permanente de conteúdo, os sites têm atraído usuários com ferramentas que permitem
compartilhamento e download de receitas e também do exclusivo Guia do Azeite Cardeal. Além disso, é possível criar livros de
receitas online com produtos Bunge e ainda obter dicas de especialistas e chefs para donas de casa e gourmets de fim de
semana. Os internautas também podem participar de concursos culturais, quizz e campanhas de experimentação de produtos.

 

Abaixo, veja as principais novidades dos sites de cada uma das marcas da Bunge Brasil.

 

Bunge Pro  www.bungepro.com.br

Voltada para o food service (alimentação fora do lar), a marca Bunge Pro criou um portal que facilita o trabalho dos profissionais
de panificação, confeitaria e refeição. Além de informações dos produtos, o portal oferece serviços para auxiliar o dia-a-dia desses
profissionais, como cálculo de porções em volumes diferenciados e impressão de etiqueta nutricional de receitas.

 

Primor www.primor.com.br

O novo site de Primor inova ao apresentar os produtos em um ambiente bem familiar: uma cozinha, montada com a tecnologia
3D. Passeando por esse ambiente, o visitante pode conhecer cada um dos produtos da linha, que oferece desde molho de tomate
até arroz especial. Um banco de receitas, que pode ser compartilhado e complementado com sugestões do próprio internauta,
traz opções de preparos deliciosos e nutritivos.

www.facebook.com/PrimorBunge

 

Cardeal www.azeitecardeal.com
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Produzida na região do Mediterrâneo, a linha de Azeites de Oliva Extravirgem Cardeal é elaborada a partir de um blend de
azeitonas nobres e traz a proposta de harmonização com alimentos e pratos específicos. No site da marca, o internauta pode
fazer uma viagem virtual aos países do mediterrâneo, conhecendo a rota do azeite. Informações sobre a saudabilidade e as
possibilidades de harmonização das variações dos produtos com pratos específicos são destaque do site.

Em outubro deste ano, a marca lançou a loja online Cardeal, com atendimento para consumidores de todo o país. Além da
comodidade, o novo site tem como principal objetivo facilitar a compra de um dos ingredientes que está cada vez mais presente
na mesa dos consumidores: o azeite.

www.facebook.com/AzeiteCardeal

 

Soya www.soya.com.br

Além de acessar uma área de receitas totalmente interativa, o usuário pode compartilhar a sua receita preferida ou enviar sua
própria sugestão para o site. Uma área de dicas, atualizada diariamente, traz sugestões para melhor aproveitamento dos
alimentos e orientações para reciclagem do óleo de cozinha usado. O “Soya Recicla”, programa de reciclagem da Bunge Brasil,
tem um espaço especial no site. O usuário pode localizar o ponto de coleta mais próximo da sua casa.

 

Delícia www.delicia.com.br

Seguindo o mote da campanha que está no ar com toda a linha de Margarinas Delícia, o site da marca destaca o “Momento
Delícia”. O usuário pode conhecer os filmes da Campanha, registrar o seu próprio “Momento Delícia” no link para a Fan Page da
marca, além de acessar vídeos com passo-a-passo de receitas e conhecer as indicações de aplicação para cada um dos produtos:
Delícia Cremosa, Delícia Supreme, Delícia Light e Delícia Mila.

www.facebook.com/DeliciaBunge

 

Salada www.salada.com.br

O novo site de Salada une as duas categorias de produtos – óleo e maionese – que, antes, se apresentavam em plataformas
distintas. O usuário encontra diversas receitas, desenvolvidas pelos chefes da Bunge, pode compartilhá-las em suas redes sociais
e também contribuir com o banco de dados, enviando sua própria sugestão de receita.

www.facebook.com/SaladaBunge

 

Cyclus www.saudecyclus.com.br

A proposta da linha Cyclus, formada por creme vegetal e óleo especial, é contribuir para uma alimentação saudável, que garanta
qualidade de vida e bem-estar. Nesse sentido, o site de Cyclus oferece interatividade entre os usuários e a marca em uma área
destinada a dicas, que podem ser compartilhadas nas redes sociais, sobre atividade física, nutrição e saúde para o corpo e mente.

 

Todas essas mudanças podem ser conferidas no site www.bunge.com.br.

 

Sobre a Bunge Brasil - Presente no Brasil desde 1905, a Bunge é uma das principais empresas de agronegócio e alimentos do
Brasil e uma das maiores exportadoras. Atua de forma integrada, do campo à mesa do consumidor. Desde a produção e a
comercialização de fertilizantes, compra e processamento de grãos (soja, trigo e milho), produção de alimentos (óleos,
margarinas, maioneses, azeite, arroz, farinhas, molhos e atomatados), a produção de açúcar e bioenergia e serviços portuários.
Hoje, conta com mais de 20 mil colaboradores, atuando em cerca de 150 instalações, entre fábricas, usinas, moinhos, portos,
centros de distribuição e silos, em 19 estados de todas as regiões brasileiras e no Distrito Federal.

Marcas como Serrana, Manah, Salada, Soya, Cyclus, Delícia, Etti, Salsaretti, Primor e Bunge Pro estão profundamente ligadas não
apenas à história econômica brasileira, mas também aos costumes, à pesquisa científica, ao pioneirismo tecnológico e à formação
de gerações de profissionais.
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