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Pizzarias  Unidas
Compromisso com a qualidade

Informativo APUESP  
Associação Pizzarias 
Unidas do Estado de 
São Paulo

Missão em MilãoApuesp renova com fornecedores Meio-AmbienteCon� ança

MAMMA MIA! 
A Missão Milão 2015!

Um dos países mais 
gastronômicos do 

mundo recebeu 
em outubro 21 

apaixonados dispostos 
a atravessar o mundo 

pelo seu amor: 
a pizza! 

Os italianos já diziam: “Man-
gia che te fa bene!”. E quando a 
comida é pizza, é melhor ainda, 

não é mesmo? Isso é o que os 21 empresários, 
apaixonados pelo que fazem, acreditam. Para 
eles, pizza é muito mais que um alimento, é 
uma paixão que se engrandece com muito 
carinho e dedicação.

Pensando nisso, a Associação Pizzarias 
Unidas, com organização da Adec Gestores, 
realizou do dia 18 a 25 de outubro de 2015, 
sua quinta missão: Missão Milão 2015. 
Durante oito dias de viagem os missionários 
puderam participar de visitas técnicas, even-
tos e compartilhar grandes aprendizados.

A missão teve início em Nápoles, a cida-
de considerada o berço da pizza. Lá, visita-
ram algumas das pizzarias mais tradicionais 

da região, como a Pizzeria Port Alba, desde 
1830, a mais antiga pizzaria em atividade na 
Itália. Os empresários também percorreram 
toda a linha de produção de um dos moinhos 
mais renomados da Itália, o Molino Guaglia. 

E não dá para ir para Itália sem passar 
pelo Vaticano e pelo Coliseu, né? Então, dia 
20/10, o grupo partiu em direção a Roma 

para conhecer um pouco mais da cultura do 
país da pizza. Um dia depois, eles viajaram 
em direção a região de Toscana para uma 
de suas maiores cidades: Prato. A cidade 
hospeda a fábrica da GI Metal, que produz 
utensílios para pizzaria e os empresários 
puderam vivenciar todo o processo de 
produção de pás, espátulas, cortadores, etc. 
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No dia 21/10 o grupo chegou a Ospe-
daletto Euganeo, na província de Padova, 
já às 9h, para um dia inteiro de curso sobre 
fermentação e estilos de massas, na Univer-
sita Pizza do Molino Guaglia/Farina Petra. 
No mesmo dia, pela noite, apreciaram uma 
degustação de pizzas e sobremesas italianas 
totalmente preparadas com produtos orgâni-
cos, na Pizzeria ITIGLI, em Verona. 

Os três últimos dias foram dedicados 
para a feira Host Milano, uma feira bastante 
conceituada, de excelente qualidade e orga-
nização, que conta com o que há de mais 
moderno em equipamentos, maquinários e 
utensílios na Europa, totalmente destinado 
a pizzarias e restaurantes. 

Em um país movido à pizza, com um 
grupo de pessoas 100% dedicadas em 
aprimorar seus conhecimentos sobre ela e 
com uma equipe incrível, que transformou 
essa semana em uma experiência única, o 
resultado só podia dar em comemoração. 
E, na comemoração, não podia faltar o 
essencial: PIZZA! 

No � nal da semana, todos gritavam por 
dentro: missão cumprida! A gratidão para 
com os organizadores foi unânime e todos 
� caram muito satisfeitos. Con� ra abaixo os 
depoimentos dos empresários participantes 
da Missão Internacional Milão 2015. 

“Quase 90% não dominava o idioma. 
Então, se todos tivessem o conhecimento da 
língua seria muito mais fácil passar o que 
aprendemos para o próprio grupo e para os 
amigos que � caram no Brasil. Porque acho que 
parte da missão é levar para os que não foram 
o conhecimento que adquirimos lá”. 
Josimar Coelho de Oliveira (Cantinho da Pizza)

“Vale muito a pena participar da missão. 
Ela abre outros horizontes e agrega bastante 
conhecimento. Com certeza, aqueles que se 
empenharam vão ter bons retornos nos seus 
investimentos”. 

Rubens Prado da Silva 
(Toque de Sabor)

“Quanto maior sua busca por conheci-
mento mais você consegue. Enquanto na Itália 
as pessoas escolhem a pizza pelo grão, pela 
moagem, pelo lugar de cultivo e o tempo de 
fermentação, no Brasil só escolhemos o sabor. 
A gente só tem histórico de vender um produ-
to, não temos um histórico de alimento com 
qualidade. E isso precisa mudar”. 

Erik Cesar Momo (1900)

“A missão foi de extrema importância. 
Tanto a união do pessoal quanto o interesse 
pelos produtos foram essenciais. Lá, eles tra-
balham com a pizza de uma maneira muito 
mais orgulhosa de como fazemos”.

Eliseu Semião (Pizza Frita)

“A primeira missão foi ótima! Isso me 
motivou bastante a participar desta Missão 
Milão! Excelente!” 

Cedric Medina Manzini 
(Hollys)

“Percebi o quanto estamos atrasados em 
relação à Europa em questão de equipamen-
tos e tecnologias. Com certeza, vamos levar 
algumas idéias para o Brasil”. 

Sergio Miguel Mendes Lopes 
(Dona Amélia)

“O que mais me chamou a atenção 
dentro da feira foi a questão de acondicio-
namento em matérias de estoque. Outra 
coisa super interessante da missão foram os 
moinhos que visitamos e a união do pessoal 
do grupo”. 

João Martins Vasconcelos Junior 
(Rodízio da Pizza)

“Quero agradecer aos organizadores. A 
missão foi ótima e foi muito bom perceber a 
qualidade da pizza italiana, o cuidado que 
eles têm com o produto e a importância do 
foco na produção dela”.

Roberto Aparecido Vasconcelos 
(Mão na Roda)

“As palestras sobre fermentação dos 
moinhos, as visitas, as explicações, tudo isso 
abriu muito os meus horizontes. Vimos onde 
é feita a pizza na Itália, o conhecimento e a 
dedicação deles... A pizza lá é muito mais do 
que fazer a pizza; tem que ter muito carinho, 
conhecimento e dedicação envolvida”. 

Luiz Antônio da Fonseca 
(Pizzaria da Rita)
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“Sair de uma missão tão bem sucedida 
desse jeito traz um sentimento de frustração. As 
diferenças nas comparações entre os lugares que 
visitamos com o Brasil só aumentam. Desde a 
primeira missão, em Chicago, que constatamos 
as diferenças entre técnicas dos pro� ssionais, 
a qualidade da matéria-prima e dos equipa-
mentos, infelizmente o Brasil retrocedeu eco-
nomicamente e socialmente e estas diferenças 
aumentaram desde então. Alguns empresários 
brasileiros têm procurado nivelar os produtos e 
serviços por baixo, enquanto na Itália, mesmo 
em crise, eles procuram estudar para melhorar 
o produto e o ambiente com que trabalham”.

Carlos Cesar Zoppettic (Pizza Bari)

“Eu agradeço por todos que con� aram em 
mim para cumprir essa expectativa. Foram me-
ses de trabalho para ter tudo isso... Esperamos 
que os empresários que vieram se aprimorem, 
porque quanto mais vocês crescerem, mais eu 
estarei satisfeito em estar dando oportunidade 
de vocês crescerem em seus negócios. A maneira 
como as pessoas se comportaram também foi es-
sencial para ter esse ótimo desfecho. Obrigado”.

Adilson Barboza (Gestor executivo das 
Pizzarias Unidas)

“O conhecimento que adquirimos 
efetivamente e o convívio com as pessoas, 
que são empresários e que convivem com as 
dificuldades que temos, é incrível. A Missão 
é super construtiva e muito agradável. O 
trabalho dos italianos, com relação a quan-
tidade de conhecimento que eles tem sobre 
o que eles fazem, é simplesmente de outro 

planeta. Os brasileiros quando se 
propõe a fazer alguma coisa não 
estudam sobre todos os detalhes. Isso 
tem que mudar”.
Gina Remédio Carneiro (Pizza na 

Roça)

“É fantástico participar de uma 
experiência desse porte internacional. 
Quando você chega na Itália é que 
você vê o que é competição e o que é 
comer pizza o tempo todo. É muito 
maior, se comparado com o Brasil. 
Mas aprendemos também que tem 
espaço para todos aqueles que são bons. 
Isso incentiva”. 

André Eduardo Fimiani Cotta 
(Família Presto)

“A feira foi muito interessante, 
ela nos deu uma visão geral dos 
novos equipamentos e técnicas. Além 
disso, agradeço a um dos missionários 
participantes, Erik, que nos auxiliou 
com traduções,  repassando de forma 
única o conhecimento de todos nossos 
amigos italianos”. 

Luiz Gustavo Garcia Prudente 
(Pizzaria Di Forni)

“A visita técnica do moinho foi maravilho-
sa. Acho que poucos tinham o conhecimento de 
grão de farinha que a gente aprendeu. Embora 
sejamos o segundo consumidor de pizzas do 
mundo, a gente não tem nem metade da quali-
dade de produtos que encontramos na Itália”. 

Thiago Ribeiro de Azevedo 
(Pizzaria La Taverna)

“A pizza italiana é maravilhosa. Temos 
mesmo que aprender muito com eles. O des-
taque da viagem, em minha opinião, foi a 
visita aos moinhos”.

Lourimar Aparecido Pereira (Pizzaria 
Dardanella)


