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capacitação

Copa do Mundo
é tema de receituário
A Bunge está realizando um progra-

ma especial de capacitação técnica 
e treinamento para cerca de dois mil 
clientes em todo o Brasil, tendo como 
tema central o campeonato mundial de 
futebol. O objetivo é fornecer orienta-
ções para preparação de um cardápio 
completo – incluindo pães, tortas salga-
das e doces – inspirado nos oito países 
que são campeões mundiais de futebol: 
Brasil, Argentina, Itália, Inglaterra, Ale-
manha, Uruguai, Espanha e França. 

A proposta é que padarias, con-
feitarias, restaurantes e outros esta-
belecimentos comerciais incorporem 
aos seus cardápios produtos simples 
e acessíveis, tanto no modo de prepa-
ro quanto na relação custo-benefício, 
e ofereçam aos seus clientes durante 
todo o período de realização dos jogos 
no país. “A culinária é um dos aspec-
tos que desperta grande curiosidade 
nos turistas que visitarão o Brasil du-
rante o mundial de futebol este ano. 
Pensando nisso, desenvolvemos este 

programa especial para nossos clien-
tes e profissionais do segmento que 
desejem aprimorar suas habilidades, 
conhecer novas aplicações e colocá-las 
em prática no dia a dia”, explica Luiz 
Farias, gerente nacional de serviços e 
atendimento ao cliente de Alimentos & 
Ingredientes da Bunge Brasil.

Para isso, a empresa desenvolveu 
o receituário Receitas Campeãs do 
Mundo que reúne grandes símbolos 
tradicionais da alimentação dos países 
campeões, adaptados ao gosto e à cul-
tura do brasileiro. Com ilustrações que 
incentivam o treinamento dos profissio-
nais, o material traz receitas como o pão 
brasileiro de açaí com castanha-do-pará 
(veja receita na página 28), a torta de ri-
cota italiana, a cuca alemã de uva com 
geleia, as meias-luas argentinas, a torta 
de milho uruguaia, a torta espanhola de 
Santiago, o brioche francês com amên-
doas e o pão de cevada inglês. 

A Bunge preparou uma grade de 

cursos especiais e destacou uma equipe 
de 40 chefs e especialistas da Acade-
mia Bunge para oferecer treinamento 
sobre como desenvolver essas receitas. 
Os cursos, direcionados aos profissio-
nais do setor de alimentação fora do lar 
(food service), estão sendo ministrados 
em São Paulo, Campinas, São José dos 
Campos, Belo Horizonte, Recife, Sal-
vador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curi-
tiba, Gaspar e Porto Alegre, até julho. 

Além disso, 300 padarias, das prin-
cipais capitais do país, receberão am-
bientação e decoração temáticas, além 
de ações de marketing para promover 
os novos itens do cardápio. “Com o 
objetivo de atrair ainda mais nossos 
clientes e aumentar suas vendas, da-
remos todo o suporte necessário para 
essas ações, auxiliando na preparação 
das receitas e na escolha de material 
promocional no ponto de venda”, des-
taca Elis Nisa, gerente de marketing e 
trade marketing de Alimentos & Ingre-
dientes da Bunge Brasil.

Receituário traz pães, tortas salgadas e 
doces dos países campeões de futebol.

A Kuka alemã é uma das receitas apresentadas para o período da Copa.


