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Mercados,

Empresas & Cia.

As receitas consagradas e o conceito 
italiano da marca Abbraccio chegaram ao 
Shopping Anália Franco, em São Paulo, em 
fevereiro de 2016. Com investimento de  
R$ 5,5 milhões, a nova unidade é a primeira 
do plano de expansão do ano 2016, que prevê 
ainda outros quatro novos restaurantes em 
território nacional. “Estamos continuamente 
estudando oportunidades de crescimento. Em 
2015, inauguramos três restaurantes em cerca 
de cinco meses e nossa meta é chegar a 50 restau-
rantes em cinco anos”, diz Ricardo Carvalheira, 
COO do Abbraccio Cucina Italiana. “Investi-
remos cerca de R$ 27,5 milhões em infraestru-
tura no ano que vem”, completa o executivo. 
O Abbraccio do Shopping Anália Franco irá 
gerar 120 novos postos de trabalho.

A marca, inspirada na rede americana 
Carraba’s, iniciou sua expansão internacional 
em março passado e o Brasil foi o primeiro 
país escolhido para receber o conceito fora 
dos Estados Unidos. A primeira unidade foi 
inaugurada no Shopping Vila Olímpia, em 
São Paulo. Atualmente, além do Shopping 
Vila Olímpia, o Abbraccio está presente 
no Shopping Market Place, também na 
capital paulista, e no Shopping Iguatemi em 
Campinas.

O nome Abbraccio (abraço, em italia-
no) é resultado de dez meses de pesquisas 
realizadas em território brasileiro. Foram 
cerca de R$ 1 milhão investidos em estudos 
de design, menu, ambiente e nome da nova 
marca. “Todos os detalhes deste conceito foram 
testados para entender a aderência ao perfil do 
brasileiro”, finaliza Carvalheira.

A rede de restaurantes de inspiração ita-

liana Abbraccio veio transformar o comum 
em extraordinário. Com uma cozinha aberta 
que permite aos clientes acompanharem a 
preparação dos pratos, o conceito une a inten-
sidade do aroma e dos sabores característicos 
da culinária italiana com uma experiência 
sensorial única. Destaque para a hospita-
lidade, atendimento caloroso e um mix de 
produtos que são releituras de clássicos com 
um toque contemporâneo. A rede pertence 

ao grupo Bloomin‘ Brands.
Com sede em Tampa, na Florida,  

Bloomin‘ Brands, Inc. é uma das maiores em-
presas de restaurantes casuais do mundo, com 
cerca de 90 mil colaboradores e mais de 1.400 
restaurantes em 20 países. A companhia é 
detentora das marcas Abbraccio, Outback 
Steakhouse, Fleming‘s Prime Steakhouse & 
Wine Bar, Bonefish Grill e Carraba’s Italian 
Grill.  www.abbracciorestaurante.com.br

ABBRACCIO CUCINA ITALIANA 
DÁ SEGUIMENTO AO PLANO DE 
EXPANSÃO E ANUNCIA UNIDADE 
NO SHOPPING ANÁLIA FRANCO
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EXTRA VIRGEM DE OLIVA COM TOMATE DO MUNDO

É cada vez maior o número de pessoas 
que buscam consumir produtos alimentícios 
que ofereçam benefícios à saúde. Um dos 
que já se consolidou no mercado é o azeite 
extra virgem, que possui muitos benefícios, 
como o auxílio na redução da gordura abdo-
minal, ajuda a proteger o organismo contra 
a osteoporose e a controlar o colesterol. Por 
essa razão, a empresa Folhas de Oliva uniu o 
azeite ao tomate, que é rico em licopeno, ali-
mentos altamente benéficos para a saúde na 
concepção do Red Olive - o primeiro azeite 
com tomate produzido no mundo.

O processo produtivo demandou 
muitas pesquisas para que fosse possível 
apresentar ao mercado um condimento, 
que além de ser inovador, reúne em um só 
produto sabor e aroma únicos, além dos 
benefícios já consagrados do azeite e do 
tomate.

“A junção do tomate ao azeite extra virgem 
de oliva eleva o sabor do condimento, além de 
fortalecer ainda mais os benefícios naturais do 
produto. Afinal, o tomate possui o licopeno e o 
azeite a oleuropeína, moléculas amplamente 
pesquisadas como agentes antioxi dantes”, 
destaca Cosmo Pacetta, Gestor da Folhas 
de Oliva. O Red Olive é ideal para ser 
consumido em carnes, massas e peixes, 
é 100% natural e possui 0,4% de acidez.  
www.folhasdeoliva.com.br
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PATRONI É A PRIMEIRA REDE DE FRANQUIA “FIXA” DA ARENA 
CORINTHIANS E INICIA 2016 COM SEIS BOXES EM FUNCIONAMENTO

Após inaugurar o primeiro boxe da 
Patroni, na última rodada do Campeonato 
Brasileiro de 2015, o franqueado da rede, 
Juliano Anitelli, colocou em operação mais 
cinco boxes da marca na Arena Corinthians. 
O início das atividades dos novos pontos 
foi realizado na primeira rodada do Cam-
peonato Paulista, no jogo entre o time da 
casa, o Corinthians, e o XV de Piracicaba, 
em 31 de janeiro. 

 “Todas as operações da Patroni são do 
formato Expresso, desenvolvido para locais 
com alta movimentação de pessoas e que 
proporcionam aos clientes a combinação de 
um atendimento ágil, aliado a um produto de 
qualidade. Foi por esta razão que decidimos 

operar uma franquia no estádio. Tais redes de 
alimentação conseguem produzir em grande es-
cala, sem deixar de seguir um padrão e manter 
a qualidade do produto final”, revela Anitelli. 

A previsão do franqueado é alcançar a 
marca de mil fatias duplas de pizzas vendi-
das por box, um valor equivalente a seis mil 
pizzas por jogo. Os preços variam de R$ 16, 
para o sabor Mussarela, e R$ 18, para a Ca-
labresa, além dos combos, com refrigerante 
ou salgadinhos, que saem por R$ 20 e R$ 22, 
respectivamente. 

Com as cinco novas inaugurações, as 
lojas da Patroni geraram mais 75 empregos 
diretos e contribuíram diretamente com a 
receita, tanto do estádio, quanto do clube. 

Em média, são 400 colaboradores atuando 
nas quatro zonas da Arena e este número 
pode ser ainda maior em dias de jogos ou 
eventos variados.

A Patroni fechou o ano de 2016 com 
faturamento de R$ 335 milhões e plano 
de expansão que prospecta implantar 40 
novas unidades da rede, tendo como foco 
a comercialização do modelo Expresso. 
O investimento para ter uma loja neste 
formato é de R$ 150 mil, com taxa de  
franquia inclusa no valor. O prazo de retorno 
é de 18 a 24 meses, com faturamento médio 
mensal de R$ 60 mil. Hoje, a marca conta 
com 192 lojas espalhadas por todo o Brasil.  
www.patronipizza.com.br

PIZZA HUT RETORNA A RIBEIRÃO PRETO
A franquia esteve presente em Ribeirão Preto, SP, nos anos 90. Suas 

antigas instalações deram espaço, atualmente, para o food park, onde alguns 
food trucks se reúnem constantemente. Agora, depois de 20 anos, o municí-
pio ganhará duas lojas da franquia Pizza Hut. A informação foi confirmada 
pela assessoria de imprensa do restaurante. Um dos locais deverá ser no 
antigo prédio da Reebok, localizado na Avenida Independência. Já o outro 
ponto ainda está em negociação contratual, sem previsão para o início das 
obras ou inauguração. Também há chances de uma possível loja em um dos 
shoppings da cidade. 
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FINALMENTE! DESCOBRIRAM O JEITO IDEAL 
DE REQUENTAR UMA FATIA DE PIZZA

Quem é fã de uma boa pizza (ou seja, 
a grande maioria das pessoas no mundo) 
certamente já passou por aquela terrível 
batalha na hora de esquentar a comida 
no dia seguinte. No micro-ondas, a fatia 
costuma ficar com uma massa mole e um 
recheio borrachudo com partes frias; já 
no forno ou frigideira, o resultado geral-
mente é uma pizza com recheio quente 
e uma crosta completamente queimada. 
Basicamente, é sempre uma derrota para 
nós… Ou era.

Felizmente, parece que podem ter 
encontrado o método perfeito para  
requentar sua pizza e deixá-la com gosto 
e consistência de como se tivesse acabado 
de sair do forno. A façanha é resultado dos 

esforços do site Food52 em 
conjunto com Anthony Falco, 
pizzaiolo chefe da Roberta’s Pi-
zza, do Brooklin, que revelou um 
processo consideravelmente simples para 
“reviver” sua comida.

Tudo o que você precisa fazer, para tal, 
é pegar uma frigideira e seguir os seguintes 
passos:

• Coloque a pizza na frigideira em fogo 
médio/baixo.

• Quando a crosta da pizza começar a 
ficar crocante novamente, adicione 
duas gotas de água na frigideira e di-
minua a temperatura para fogo baixo.

• Coloque uma tampa sobre a frigideira, 
deixando a pizza cozinhar no vapor 

por um minuto.
• Retire a pizza da frigideira e  

sirva-a.

Pois é.  Algo engenhoso e, ao mes-
mo tempo, extremamente simples 
poderia ter salvo inúmeras pizzas 
requentadas de trazerem apenas uma 
refeição mediana. Mas ao menos agora 
temos um jeito quase tão fácil - e muito 
mais eficiente - de esquentar uma fatia 
como seria com um micro-ondas.
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NO RESTORANDO ITALIAN FEST, DELÍCIAS ITALIANAS DE 21 
RESTAURANTES DA CIDADE TERÃO DESCONTO DE 40%

De 15 a 28 de fevereiro, opções como 
massas, pizzas e doces dos cardápios de 
21 restaurantes especializados em comida 
italiana da capital e região do ABC esti-
veram 40% mais baratas. Trata-se da ação 
Restorando Italian Fest, promovida pelo 
Restorando e da qual participam os estabe-
lecimentos parceiros da plataforma líder na 
América Latina para reservas online, lista-
dos abaixo. Para participar do Restorando 
Italian Fest, os interessados acessaram o site  
www.foodanddrink.com.br, para efetuar a 
reserva online e gratuita.

Os restaurantes que participaram da 
promoção foram os seguintes: Antonietta 
Empório e Restaurante (Higienópolis), 
Babbo Giovanni (Perdizes), Bottega di 
Paradisi (Paraíso), Dell’Arte Ristorante 

(Moema), Dialetto Ristorante (Chácara 
Santo Antonio), Di Salerno (Pinheiros), 
Dona Firmina Pizzaria (Moema), Fração 
da Pizza (Pinheiros), Italia Mia Restaurante 
Show (Bela Vista), La Grassa (Moema), 
Nico Pasta & Basta (Ipiranga), Piatti Can-
tina e Pizza Bar (Campo Belo),

Pizza Hut (Pinheiros), Pizzaria Prestís-
simo ( Jardins), Pizzaria Integrale (Vila Ma-
dalena), Sala Vip Pizza Bar (São Bernardo 
do Campo), Tartuferia San Paolo (Lorena e 
Oscar Freire), Viareggio Ristorante (Cháca-
ra Santo Antonio),Villa Roma (Tatuapé) e 
Zucco (Morumbi).

Com exceção da Pizza Hut, em que o 
desconto é somente válido em suas pizzas 
grandes, nos demais estabelecimentos a 
promoção foi garantida em todo o cardápio. 

A ação não contemplou taxa de serviço 
e bebidas em nenhum dos parceiros. No 
entanto, não impediu que o participante 
degustasse seu drink predileto e voltasse 
para casa com conforto e em segurança, 
pedindo um táxi. Parceiro do evento, o 
99Taxis disponibilizou duas corridas por 
usuário, durante o Restorando Italian Fest, 
com 20% de desconto no custo de cada 
viagem.

Para usufruir do serviço, o cliente se-
lecionou a opção de pagamento “cupom 
de desconto”, ao chamar o táxi, e digitou o 
código promocional que recebeu quando 
da confirmação da reserva no restaurante. 
O usuário confirmou o pedido e o desconto 
foi debitado automaticamente da corrida.  
www.foodanddrink.com.br

PATRONI SUPERA DESAFIOS LOGÍSTICOS E EXPANDE NA REGIÃO NORTE
O Amazonas é o segundo Estado mais 

populoso da região Norte do Brasil e de 
acordo com dados da ABF (Associação Bra-
sileira de Franchising), dos 131.269 pontos 
de venda de franquia espalhados pelo país, 
729 deles estão em Manaus. Após 30 anos 
de atuação no segmento de franchising, a 
Patroni conseguiu expandir para o Estado, 
inaugurando sua primeira loja, graças a uma 
parceria que fornece um centro de distri-
buição terceirizado para uso da marca. Tal 
contrato viabiliza a implantação de unidades 
da rede em outros Estados que contam com 
o suporte da logística portuária da região, 
como Roraima.

Segundo o fundador da Patroni, Rubens 
Augusto Junior, chegar a tais locais sempre 
foi um desafio, principalmente por conta da 
presença de rios e a carência de melhorias na 
estrutura de cidades, muitas vezes isoladas. 
“Essas questões sempre foram grandes obstáculos 
para iniciarmos as operações em Estados como 
o Amazonas e Roraima. Buscamos desenvolver 
soluções visando melhorias e facilitando o 
transporte de insumos. Uma das alternativas, 
foi firmar a parceria com o operador logístico 
terceirizado na região. “

Para atender a unidade de Manaus, já 
inaugurada, e a loja em Boa Vista, ainda em 
fase de construção, a rede de pizzas, carnes 

e massas apostou em rotas diferenciadas de 
carga para abastecer tais pontos. “Elaboramos 
um esquema de rota, para que toda semana uma 
carga seja entregue. Teremos três rotas de cargas 
em andamento: uma saindo, uma chegando e 
outra no centro de distribuição. Basicamente, os 
insumos saem de São Paulo e chegam à região 
Norte em 15 dias. Em uma semana, os produtos 
são separados e iniciamos a entrega nas unida-
des”, conta o diretor da expansão da marca, 
Luiz Cury Filho.

Após um mapeamento efetuado pela Pa-
troni, Manaus ainda tem potencial para a im-
plantação de mais cinco unidades, enquanto 
Boa Vista para duas. www.patronipizza.com.br
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EM SAN FRANCISCO, PIZZA CRIADA COM FLOCOS DE OURO CUSTA 400 REAIS
A pizzaria Tony’s Pizza Napoletana, 

em San Francisco, nos Estados Unidos, 
criou uma pizza (quase) de ouro: além 
dos ingredientes comuns, a criação tem 
trufas brancas, prosciutto de 24 meses de 
maturação, três tipos de cogumelos e, para 
ostentar, flocos de ouro.

A Super Gold Pizza foi feita em home-
nagem ao Super Bowl, final do campeonato 
nacional de futebol americano, que aconte-
ceu no dia 7 de fevereiro, em San Francisco. 
A iguaria sai por 100 dólares (cerca de  
R$ 400) e foram feitas apenas 50 unidades.  
A pizza foi criada por Tony Gemignani, 
dono da pizzaria, e todas as vendas foram 
doadas para instituições de caridade.

Esta não é a primeira vez que chefs 
misturam ouro com comida: em Nova 
York, um donut com cobertura de ouro 
cristalizado e champanhe também custa 
100 dólares. Já no Japão, foi inventada uma 

barra de chocolate folheada a ouro que 
pode ser degustada por 2.016 ienes (cerca 
de R$ 68). Mas o mais caro mesmo foi o 
Glamburger, criado em Londres: com pão 

folheado a ouro, carnes raras e molho 
de açafrão iraniano, o sanduíche, criado 
especialmente para uma promoção, saía 
por cerca de R$ 6.314. 
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MAIS PIZZA DE OURO!!!
Desta vez é uma pizzaria de Londres que 

pensa inovar em oferecer uma gold pizza!  
A Pizza Go Go lançou uma versão ultra 
chique da famosa refeição italiana. A Gold 
Pizza tem como ingredientes caviar Beluga, 
camarões, lagosta, azeite de trufas brancas 
e, veja só, flocos de ouro de 23 quilates. Até 
a entrega é diferenciada. Ao chegar à casa 
do cliente, ao invés do tradicional motoboy, 
um funcionário vestido de mordomo esten-
de um tapete vermelho antes de passar com 
a pizza e depois fica para servir os pedaços.

Essa extravagante indulgência tem 
preço: são 500 libras (aproximadamente 
R$ 2.900) e precisa ser encomendada com 

três dias de antecedência. Como ela só 
está disponível em tamanhos individuais, 
você pode adicionar bordas recheadas pela 
bagatela de 2 libras (R$ 12). Esta idiotice, 
perdão, “novidade”, já pode ser encontrada 
em vários restaurantes nos quatro cantos 
do mundo.

Comer ouro não é apenas 
uma excentricidade: é uma 
excentricidade que faz bem à 
saúde! Segundo diversos espe-
cialistas, o consumo de ouro traz 
benefícios ao organismo: elimi-
na toxinas e retarda o envelhe-
cimento da pele. Já os antigos 
egípcios acreditavam que o ouro 
era o elemento de uma solução 
mágica para alcançar a imorta-
lidade e, hoje, o uso do metal 
nobre em alimentos, após um 

meticuloso tratamento, é cada 
vez mais popular, quer na Eu-
ropa, quer nos Estados Unidos. 
Exemplo da aplicação do metal 
em luxuosos alimentos é o “The 
Chocolate”, caixa de bombons 
de chocolate confeccionados 
com flocos de ouro 24 quilates. 
E mais: este soberbo doce vem 
dentro de uma embalagem deco-
rada com 400 cristais Swarovski 
que, com toda a certeza, aumen-
tam o prazer da experiência.

A  i n d ú st r ia  d e 
alimentos Catupiry 
aproveitou a agita-
ção da maior festa 
popular do país para 
consolidar seu públi-
co e conquistar no-
vos consumidores. A 
marca serviu salgados 
prontos e outras delícias preparados 
com o tradicional requeijão cremoso, 
no Camarote Bar Brahma de São Paulo 
e Salvador. 

A ação aconteceu nos dias 5, 6 e 
12 de fevereiro, no Sambódromo do 
Anhembi, e de 4 a 9 de fevereiro, no 
Circuito Barra - Ondina. Os convida-

CATUPIRY ATIVOU MARCA NO CARNAVAL DE SÃO PAULO E SALVADOR
dos do mais badalado 
camarote do carnaval 
brasileiro puderam 
assistir aos desfiles 
saboreando quiches, 
tortinhas e empadas 
da l inha Quitutes, 
acompanhados de um 
chope gelado. Tam-

bém foram servidos Frozen Catupiry 
de chocolate ou morango. 

A fim de aproximar a marca do pú-
blico-alvo, a Catupiry ainda patrocinou 
o desfile da Império de Casa Verde, pres-
tigiando a principal escola de samba da 
região, onde está instalada a sua matriz.  
www.catupiry.com.br
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PIZZA TAMBÉM SOFRE COM NOTA DE INVESTIMENTO REBAIXADA DO BRASIL
O atum, o aliche e o Parma formam 

excelentes pizzas, as preferidas de muitas 
casas. Mas agora podem desaparecer dos 
cardápios das pizzarias, ou então, os que 
não sumirem, nem vão sair da geladeira, 
pela alta do preço. Isso porque são ali-
mentos dolarizados no mercado e, por-
tanto, ficando cada vez mais caros para os 
estabelecimentos. Segundo a Associação 
Pizzarias Unidas, alguns tipos de farinhas 
importadas e marcas de azeite também 
ficarão mais caras.

 “Ou paga-se mais caro por tudo isso, ou 
simplesmente não se encontra esses produtos 
no mercado”, explica Carlos Zoppetti, vi-
ce-presidente da Associação. “Isso porque 
as indústrias desses alimentos, com o dólar 
alto, dão preferência à exportação, sobrando 
pouco para o mercado interno. Já temos tido 
grande dificuldade de encontrar atum, aliche 
e Parma”, diz.

A expectativa para o primeiro trimestre 

de 2016 é um fortíssimo estrangulamento 
da margem de lucro pelas pizzarias. “Tam-
bém estamos fomentando entre os associados 
práticas criativas, como a diversificação do 
cardápio e a utilização de aplicativos de 
delivery para a redução dos custos com mão 
de obra”, diz Carlos. “Mas isso é para evitar 
o repasse ao consumidor, porque em relação 
a empregos pode haver uma queda nas vagas, 
uma vez que as pizzarias buscarão alternati-
vas de baratear o seu custo fixo”.

A Associação Pizzarias Unidas tem 
reunido os associados para discussão de 
práticas e ideias para manter o mercado 
aquecido. “O brasileiro e, principalmente, o 
paulista, amam pizza e ainda não sentimos 
um corte radical do prato do cardápio das 
famílias, apesar de ser um caminho cada vez 
mais tortuoso”, diz Zoppetti. O setor mesmo 
assim ainda é otimista. “Vamos conseguir nos 
manter de pé sim”.

A Associação Pizzarias Unidas do 

Estado de São Paulo reúne centenas de 
empresários de pizzarias de todo o Estado 
e promove o desenvolvimento profissional 
do setor. Sem fins lucrativos e mantida 
pelos próprios associados, a APUESP 
realiza workshops regionais, premiações, 
missões internacionais para visitas a feiras 
nos EUA e Europa e oferece apoio jurídico. 
Além disso, a Associação oferece compras 
coletivas de insumos graças a parcerias com 
as maiores indústrias alimentícias do país, 
como Sadia, Catupiry e Coca-Cola.

Obs.: o presunto de Parma sempre foi 
caro, mas ninguém usa MEC, San Daniele 
ou Parma para fazer pizza!  O mercado usa 
o presunto tipo Parma, da Sadia!  O mesmo 
ocorre com as sardinhas anchovadas, que 
não são aliche, e assim vai! Por R$ 80 a mais 
por pizza, as margens de lucro não passam 
por um forte estrangulamento, mas por uma 
redução das margens exorbitantes cobradas 
por água, farinha e molho de tomate!
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CENTRO EUROPEU LANÇA ESPECIALIZAÇÃO  
EM GASTRONOMIA ITALIANA

Comandado por grandes nomes da 
gastronomia brasileira, o curso da escola 
curitibana vai abordar os principais di-
ferenciais da cultura gastronômica mais 
difundida do mundo (quem escreveu isto 
nunca ouviu falar da culinária francesa, 
provavelmente!!!).

A culinária italiana evoluiu muito ao 
longo da sua história, principalmente por 
meio de diversas influências que formaram 
uma tradição gastronômica que é reconhe-
cida e difundida em todos os cantos do 
mundo. Essa cultura gastronômica desem-
barcou no Brasil com a corrente imigratória, 
influenciando diretamente os costumes, os 
hábitos alimentares e a tradição da cozinha 
brasileira. Pensando nesta rica história, 
o Centro Europeu de Curitiba, principal 
escola de gastronomia do Brasil, acaba 
de lançar seu curso de Especialização em 
Gastronomia Italiana.

Na grade curricular da especialização, 
que tem duração de três meses, estão temas 
como Introdução à Gastronomia Italiana; 
A Gastronomia da Região do Trentino Alto 
Adige; A Gastronomia das Regiões da Si-
cília e Sardenha; A Gastronomia da Região 

do Vêneto; A Gastronomia da Região da 
Toscana; A Gastronomia das Regiões da 
Lombardia e Vale da Osta; Aula Especial -  
Farinhas; A Gastronomia das Regiões da 
Emilia Romagna; A Gastronomia da Região 
do Piemonte; Enogastronomia Italiana; 
Aula Especial - Azeites; A Gastronomia 
das Regiões Lazio, Ligúria e Campania; e 
Panificação Clássica Italiana.

As atividades serão comandadas por 
grandes nomes da gastronomia brasilei-
ra, profissionais que carregam profundo  
conhecimento da cultura gastronomia 
italiana, entre eles os chefs Bruno Stippe, 
Celso Freire, Enzo Ambrosetti, Andrea 
Toscani, Sandro Duarte e Alexandre 
Bressanelli. Para facilitar o processo de 
aprendizado, as aulas são 100% práticas 
e serão realizadas na Sede Gourmet do 
Centro Europeu (Alameda Princesa Izabel, 
1.300 - Curitiba, PR), estrutura que engloba 
cozinhas didáticas equipadas com as mais 
avançadas ferramentas do segmento.

As aulas da Especialização em Gas-
tronomia Italiana terão início no dia 22 
de março, com programação nas quartas 
e quintas, no período da manhã (8h30 às 

11h45) ou da noite (19h15 às 22h30). O 
curso é certificado pelo Centro Europeu em 
conjunto com a Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes - Paraná (ABRASEL -  
PR) e com a Federazione Italiana Cuochi 
(FIC). www.centroeuropeu.com.br 

INGLÊS VIAJA PELO MUNDO PARA COMER OS 
MAIS VARIADOS TIPOS DE PIZZA 

Phil Duncan, natural de Liverpool, Inglaterra, viaja o mundo para comer pizza, paixão que 
começou quando Phil tinha 5 anos. O inglês comeu uma pizza baguette na Disney da França e se 
apaixonou pela iguaria de origem italiana. Desde então, ele esteve em 30 países dos cinco continen-
tes - incluindo o Brasil - para conhecer como se faz pizza. “Já estive em algumas das maiores cidades 
do mundo e em algumas das ilhas mais remotas no meio do nada. Impressionante que não importa 
a tradição culinária, você sempre encontra algum lugar que venda pizza”, disse Phil ao Elite Daily. 

Segundo o viajante, a pior 
pizza encontrada foi na 
Argentina. “Terrível”, 
opinou. Curiosamente, 
o inglês não foi ainda à 
Itália. Mas a “Terra da 
Bota” está nos planos, 
afinal, o viajante sonha  
abrir a sua própria  

pizzaria.
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O CHEF ITALIANO QUE 
PERDEU QUASE 50 
QUILOS COMENDO 
PIZZA TODOS OS DIAS

O chef italiano Pasquale Cozzolino 
mudou-se há quatro anos para os Estados 
Unidos da América. Descobriu as bolachas 
Oreo, os refrigerantes de tamanho gigante 
e outras iguarias norte-americanas que 
o fizeram afastar-se da sua habitual dieta 
mediterrânea europeia. A alimentação 
teve, naturalmente, consequências a nível 
da saúde e, sobretudo, do peso: nesses 
quatro anos, ficou com quase 170 quilos. 
Um número impressionante, mesmo para 
quem tem dois metros de altura, como é o 
caso de Cozzolino.

Aos 38 anos, deixou brincar com o filho 
pequeno e já não se reconhecia no espelho. 
O médico, contou no programa Good Mor-

ning America, da estação de televisão ABC, 
aconselhou-o a ter mais cuidado, devido ao 
risco crescente de ataque cardíaco. Cozzo-
lino decidiu, então, fazer uma alimentação 
mais saudável, regressar às origens e cortar 
o número de calorias. Apesar das restri-
ções, optou por não perder todo o prazer 
que tirava da comida e recuperou uma das 

mais antigas receitas italianas: a da pizza 
Margherita, que passou a comer todos os 
dias no almoço.

A massa, feita por si, leva apenas quatro 
ingredientes: farinha, água, fermento e uma 
pitada de sal. Por cima, molho de tomate, 
mussarela fresca e folhas de manjericão. 
Cada pizza tem cerca de 500 calorias.

Ao jantar, o chef Cozzolino passou a co-
mer peixe, mariscos ou saladas, sem abdicar 
de um copo de vinho. Deixando de parte a 
comida de plástico, conseguiu tornar a sua 
alimentação mais saudável e perder cerca de 
45 quilos ao longo de sete meses.

Começou também a praticar kickboxing, 
para complementar a nova dieta e, hoje, 
muitos quilos mais leve, assegura que são 
os ingredientes mais frescos e saudáveis 
os seus melhores amigos. E com as pizzas 
no almoço, garante que nem sente falta do 
junk food que ingeria todos os dias em largas 
quantidades.

RIBEIRÃO PRETO GANHA UM NOVO CONCEITO DE PIZZARIA
No último dia 30 de Janeiro foi 

inaugurado, em território ribeirão pre-
tano, um novo espaço gastronômico: 
o Frattelli Pizza Bar. Na data, convi-
dados puderam desfrutar de deliciosas 
pizzas e de um menu diversificado 
de porções típicas de boteco, com-
binados aos chopes Pilsen Ecobier 
e Lund e a cerveja artesanal Cevada 
Pura e, ainda, curtir o aconchego de 
um ambiente muito agradável.

Sob o comando de Gustavo Giube-

lini - que atua no universo gastronômico 
há mais de cinco anos -, Rafael Alves da 
Silva e Larissa Artuzzo, a pizzaria pro-
mete atendimento e serviços exclusivos. 
“No Fratelli serviremos pizzas de diversos 
sabores, podendo ser de massa fina ou gros-
sa, além da opção integral. Teremos ainda, 
somando ao nosso cardápio, porções de tor-
resmos, bolinhos, filés mignons, camarões, 
entre outras opções que caem super bem com 
um chope bem gelado também oferecido no 
espaço”, destaca o proprietário Gustavo.

Focados na qualidade, a empresa 
abre suas portas com promoções e 
preços especiais. “Vamos fazer um 
trabalho bem bacana de delivery com 
isenção da taxa de entrega. O chope, 
por exemplo, custa a partir de R$ 4,50”, 
afirma.

O Frattelli Pizza Bar localiza-se na 
Rua Magda Perona Frossard, 570 - Lo-
jas 4 e 5, e funcionará diariamente das 
17h às 00h, com exceção dos sábados, 
que será aberto mais cedo, às 11h.
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REGIÃO SUL E SP SÃO OS MAIORES HERDEIROS DOS ITALIANOS NO BRASIL
Os imigrantes italianos chegaram à 

América há mais de 140 anos como quem 
chega a terra prometida. Vieram em busca 
de uma vida nova. Era um tempo de espe-
rança e de muita dificuldade. Uma história 
que envolveu partidas, abandonos. Mas 
envolveu acima de tudo, coragem. Foi de 
uma das regiões mais lindas da Itália de onde 
partiu grande parte dos imigrantes. Deixa-
ram para trás cidades espetaculares. Mas se 
tiveram que abandonar os lugares, levaram 
na lembrança a certeza de que mesmo na 
adversidade é possível construir uma vida. 
E a prova é Veneza, uma cidade que desafiou 
a geografia e foi construída sobre as águas.

Quase metade dos italianos que chega-
ram ao Brasil vieram entre 1886 e 1914. 
Foram mais de 1,5 milhão de imigrantes. 
Eles foram principalmente para os Estados 

do Espírito Santo, São Paulo e o Sul do país. 
Transformaram dificuldades em riquezas e 
espalharam suas tradições.

Segundo Marília Bonas, diretora do 
Museu da Imigração de São Paulo, uma 

estimativa da Embaixada Italiana, de 2013, 
estima que tem mais de 30 milhões de 
descendentes de italianos. É quase 15% da 
população brasileira. Então, é uma influên-
cia espraiada pelo território nacional inteiro.

PROCON-SANTOS LANÇA CAMPANHA QUE 
INCENTIVA COBRANÇA PARCIAL EM PIZZA

A Prefeitura de Santos anunciou 
oficialmente no dia 13 de janeiro, a cam-
panha “Pizzaria Amiga do Consumidor”. 
A iniciativa demarcará os estabeleci-
mentos que praticam a cobrança da 
iguaria meio a meio, seguindo a média 
de preço dos sabores escolhidos pelo 
consumidor. A adesão é facultativa, mas 
o Procon-Santos disponibilizará em seu 
site a relação dos comércios participantes 
para facilitar à população.

A participação na campanha implica-
rá na entrega gratuita, pelo Procon-San-
tos, do certificado oferecido pelo órgão, 
cujo selo deverá ser afixado em local de 
fácil visualização no estabelecimento, 
conforme orientação.

Segundo o coordenador do Procon- 
Santos, Rafael Quaresma, o objetivo 
é iniciar uma mudança de conduta na 
atitude. “Tivemos sucessivas reuniões com 
pessoas ligadas ao setor expondo nossa ideia 
e para saber o porque da cobrança ser feita 
pelo maior valor. Não nos parece razoável 
que o consumidor pague 100% de um valor 

de determinada pizza se ele só come 50%. 
De agora em diante, o consumidor deve ficar 
atento e observar se aquele estabelecimento que 
frequenta apresenta o selo da campanha e, se 
achar conveniente, procurar outro”, orienta.

Quaresma alerta que a forma de co-
brança das pizzarias deverá ser informada  
explicitamente clara para que o cliente 
tenha perfeita compreensão antes de fazer 
o pedido, conforme previsto no Código de 
Defesa do Consumidor.

Entenda a diferença na cobrança.
A campanha incentiva que caso o cliente 

peça uma pizza meio a meio, em que, por 
exemplo, o valor inteiro de uma das metades 
é R$ 30,00 e para a outra é R$ 60,00, o con-
sumidor deverá pagar pela média - R$ 45,00.  
Nesse caso, ao contrário do que ocorre hoje na 
maioria dos estabelecimentos, a mesma pizza 
sairia por R$ 60,00.

Apesar da iniciativa, a Prefeitura comunica 
que não existe uma lei que regule o sistema de 
cobrança em um restaurante; pois o estabele-
cimento é livre para estabelecer seus preços. 

Entretanto, quando o cliente pede uma 
pizza com diferentes sabores, ele pode crer 
que vai pagar o valor da média,  por isso, de 
acordo com o Código de Defesa do Consu-
midor, o estabelecimento precisa informar 
com antecedência sua conduta. O aviso 
pode constar no cardápio ou ser anuncia-
do verbalmente, por funcionários;  caso o 
restaurante não proceda dessa maneira, o 
consumidor pode argumentar; também é 
possível prestar queixa no Procon.

Com o cardápio em mãos, procure a 
indicação de como a pizza com diferentes 
sabores é cobrada. E se valer o preço do 
sabor mais caro, escolha coberturas com 
valores semelhantes. Mas se não houver 
nenhuma observação e o valor na conta 
apontar cobrança do sabor mais caro, 
questione. Caso seja necessário, registre 
uma reclamação em órgãos de defesa do 
consumidor.



192016 - Nº 22  PIZZAS&MASSAS18 PIZZAS&MASSAS  Nº 22 - 2016

M E R C A D O S ,  E M P R E S A S  &  C I A

Hoje em dia, é fácil reconhecer os des-
cendentes dos imigrantes. Eles adoram se 
entregar aos prazeres da mesa, especialmente 
com a família reunida.

Os italianos trouxeram para o Brasil re-
ceitas deliciosas. A mais popular delas, com 
certeza é a de pizza. Só em São Paulo são 

feitas 572 mil pizzas por dia, pelos cálculos da 
Associação Pizzarias Unidas do Estado. E no 
Sul, os descendentes de imigrantes também 
conquistaram seu espaço: se tornaram os 
maiores produtores de vinho do país. Só em 
2015, produziram 335 milhões de garrafas.

As paisagens italianas são quase sempre 

encantadoras. Mas o orgulho é a romântica 
Veneza, a cidade perfeita para finais felizes. 
Construída sobre lama e água, há séculos 
desafia todas as probabilidades. É uma cidade 
única. E uma das regiões mais visitadas do 
mundo. Imponente como o leão, símbolo da 
cidade, Veneza é feita de palácios milenares, 
onde durante séculos viveram os governantes 
que comandaram todo o mediterrâneo. Cada 
rua, cada janela, cada prédio, tem algum tipo 
de riqueza guardada, seja arquitetônica ou 
histórica. Os turistas chegam em multidões 
e amam a cidade - são 20 milhões por ano.

Em Veneza, nem é preciso estar apaixona-
do para entrar no clima de romance. Veneza é 
inesquecível. Uma cidade para finais felizes, 
mesmo para aqueles que um dia tiveram que 
partir, porque a inspiração viajou com eles. 
Eles que também foram em busca de finais 
felizes para as suas vidas.

REDE BAIANA DE PIZZARIA ABRE FRANQUIA EM ESTAÇÕES DO METRÔ
Um quiosque na saída do Salvador 

Shopping para a Avenida Tancredo 
Neves vai abrigar a primeira franquia 
da Torre de Pizza Express (exclusiva-
mente fatias). Mais duas operações no 
mesmo formato serão abertas ainda 
este semestre em estações do metrô.

A rede baiana também está com um 
novo restaurante, no Mundo Plaza. O 
espaço abriu no dia 24 de janeiro com 
menu executivo no almoço e o cardá-
pio tradicional da casa à noite. Entre 

as  bebida, chope Eisenbahn e cervejas 
especiais da Brasil Kirin. O endereço da 
Torre de Pizza - Pituba,  na Paulo VI foi 
desativado.

Eleita pela Fispal - Copa Brasileira de 
Pizzarias - por duas vezes consecutivas, 
como a Melhor Pizza da Bahia e segunda 
Melhor do Brasil, não é a toa que vem 
mantendo clientes fiéis e conquistando 
novos a todo o momento.

Hoje, a Torre de Pizza se mantém em 
expansão. São novos restaurantes locali-

zados estrategicamente em Salvador, 
em Guarajuba e em Buraquinho - no 
novo empreendimento Mais Hotel. 
Este último, denominado Torre de 
Pizza Parrilla, traz um novo conceito 
que preza pelo conforto e sofistica-
ção. No cardápio, além das pizzas 
especiais, o cliente pode saborear a 
tradicional Parrilla Argentina, um 
sistema de grelhas para preparar cor-
tes especiais e tradicionais de carnes.  
www.torredepizza.com.br
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VAI DAR PIZZA! PIZZA JÁ!

O estudante de Sistemas de Informa-
ção, Emannuell Dartora Cenzi, 21 anos, 
tentava pedir uma pizza junto com seus 
amigos, em Pato Branco, onde mora, 
quando teve uma ideia que iria definir 
seus rumos profissionais. “A gente sempre 
encontrava dificuldade na hora de fazer o 
pedido. Ou não dava para ver o cardápio, 
ou havia muita informação desencontra-
da no Google, ou não dava para saber se 
o pedido tinha sido confirmado”, conta. 
Uma lâmpada acendeu em sua cabeça: 
por que não criar uma ferramenta para 
facilitar o processo e matar a fome sem 
tanta enrolação?

Foi assim que surgiu o Pizza Já, um 
aplicativo para smartphone que localiza 
as pizzarias próximas, mostra o cardápio 
dos estabelecimentos - incluindo opções 
como pedir para tirar a cebola ou adi-
cionar borda recheada -, mostra o valor 
da taxa de entrega, permite escolher a 
forma de pagamento e confirma quando 
o pedido foi aceito.

Para viabilizar a ideia, que surgiu em 
meados de junho de 2014, Emannuell fez 
três apresentações do projeto para o pai, 
até que ele aceitou financiá-lo. O estu-
dante foi atrás de contatos e arranjou um 
designer e um programador. Em maio 
de 2015, colocava para rodar a primeira 
versão do Pizza Já, que teve mais de mil 
downloads. Hoje, o aplicativo funciona 
em Pato Branco, Francisco Beltrão, Curi-
tiba e São José dos Pinhais, e tem um total 
de 29 pizzarias cadastradas.

O estudante explica que escolheu fo-
car somente em um segmento - pizzarias -  

para acompanhar as últimas tendências 
do mercado. “Existem outros aplicativos 
de delivery de comida, mas como eles 
abraçam vários tipos de estabelecimento, 
não funcionam tão bem”, explica. O Pizza 
Já tem dois sistemas de negócio, com os 
quais consegue calcular o preço final da 
pizza meio a meio, tanto pela média dos 
valores dos dois sabores quanto conside-
rando o valor da pizza mais cara. “Assim, 
o aplicativo tem capacidade para atender 
80% das pizzarias do país”.

O pedido via aplicativo não gera 
nenhuma cobrança adicional ao consu-
midor. Os estabelecimentos repassam a 
Emannuell uma pequena taxa por pizza 
encomendada através do Pizza Já.

Emannuell sempre teve tino para os 
negócios e vocação para trabalhar com 
informática. “Desde 2014 eu desenvolvia 
sites, fazia script, vendia hospedagem, 
mexia com SEO [otimização de sites]”, 
lembra. Quando viu que o aplicativo ia 
engrenar, procurou se profissionalizar, 
descobriu o que era uma startup - em-
presa com custos de manutenção baixos 
e crescimento rápido - e fez uma capaci-
tação de empreendedorismo no Sebrae.

O estudante cuida da parte comercial 
e dedica seu tempo a prospectar novos 
clientes. Bate de porta em porta de 
pizzarias apresentando seu produto e 
aumentando a lista de estabelecimentos 
cadastrados. “Adoro fazer isso, nem parece 
trabalho. Consigo fechar 60% das pros-
pecções”, comemora. Depois de Curitiba 
e região metropolitana, pretende levar o 
Pizza Já para São Paulo. www.pizzaja.net

CURSO ENSINA 
A FAZER A 
VERDADEIRA PIZZA 
NAPOLITANA

O ICIF Brasil (Italian Culinary 
Institute for Foreigners) está com ins-
crições abertas para o Curso Pizzaiolo 
Profissional. Em cinco dias, os alunos 
aprenderão a fazer a verdadeira pizza 
Napolitana. 

Criado em parceira com a Accade-
mia Pizzaioli, fundadora da primeira 
escola de pizza na Itália e atuante 
em mais de 40 países, o programa é 
formado por momentos teóricos - 
características dos ingredientes, tipos 
de farinha, manejo de fornos, tempos 
de cozimento - e práticos - preparação 
da massa, manipulação do disco, 
composição de diferentes recheios, 
cozimento em fornos italianos. 

As aulas serão ministradas por 
Mario Agostinelli e vão de 7 a 11 de 
março, das 9h às 17h. As inscrições 
são pelo telefone (11) 3825-1950.  
O valor do curso é de R$ 1.250.
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Os americanos estão comprando 
mais pizza do que nunca, mas a Pizza 
Hut - que sacia esse apetite há mais de 
meio século - está ficando com uma fatia 
cada vez menor. A líder do setor, de pro-
priedade da Yum! Brands Inc., tem um 
plano para reverter esse declínio, tomado 
emprestado das empresas iniciantes que 
estão abocanhando sua participação de 
mercado. O Texas é o campo de testes 
para as inovações da rede criada há 58 
anos, que incluem fornos mais quentes, 
capazes de entregar pizzas mais rapida-
mente na hora do almoço. e interiores 
mais elegantes, com assentos de bar para 
os clientes desfrutarem uma cerveja.

Trata-se de uma tarefa árdua,  
porque as concorrentes parecem ter 
uma ideia melhor do tipo de pizza que 
os americanos querem e como querem. 
Os clientes são atraídos por um número 
crescente de estabelecimentos fast casual. 
A Blaze Pizza, por exemplo - que tem o 
jogador de basquete LeBron James como 
um dos sócios -, oferece recheios mais 
extravagantes e os clientes podem ver 
suas refeições ganhando forma. Quem 
gosta de comer em casa prefere cada vez 
mais digitar seus pedidos pelos telefones 
celulares - e depois enviá-los à Domino’s 
Pizza Inc. “Mudar o posicionamento deles 
em relação aos consumidores será realmente 
difícil”, disse Bob Goldin, vice-presidente 

do conselho da empresa de pesquisas do 
setor Technomic, em Chicago. “A Pizza Hut 
simplesmente está no meio e o meio é um lugar 
difícil para estar”.

E, então, como estão indo as coisas em 
Lantana, Texas, nos EUA, onde fica um 
dos dois restaurantes Pizza Hut que estão 
testando o reposicionamento? O interior 
tem um visual moderno: luminárias de 
estilo industrial penduradas no teto e as 
paredes recobertas com pedra aparente. 
Novos fornos são capazes de assar pizzas 
a 300 graus em apenas três minutos - cerca 
de 25 por cento mais rapidamente do que a 
versão mais antiga. “Nosso objetivo é ter res-
taurantes que sejam fáceis de operar, acessíveis 
e convidativos”, disse David Gibbs, CEO da 
rede. “O novo conceito foi desenvolvido a favor 
da velocidade”.

Outros 1.000 fornos deverão ser im-
plementados em todo o país neste ano. O 
de Lantana, diz a gerente geral Terri Smith, 
está atraindo multidões na hora do almoço, 
quando 90 por cento dos clientes pedem o 
novo especial de almoço de US$ 5: uma pizza 
de nove polegadas (22 centímetros) com três 
recheios e uma bebida. A velocidade extra faz 
a diferença “quando as pessoas têm meia hora 
para almoçar”, disse ela. Os clientes também 
gostam da cozinha aberta, que permite ver 
os funcionários tirarem a massa da geladeira, 
recheá-la, assá-la e cortá-la, disse ela. “Eles 
podem ver o processo do começo ao fim”.

Mas algumas rivais da Pizza Hut 
já estão se adiantando e também têm 
inovado mais com os ingredientes. A Pie 
Five Pizza diz que sua massa e seu molho 
marinara são preparados todos os dias; a 
Blaze tem uma opção vegana de queijo 
e já assa suas pizzas em três minutos. 
Bacon totalmente natural e cascas de 
trigo integral fazem parte do menu da 
Pieology Pizzeria, onde as vendas mais 
do que dobraram em 2014, segundo a 
Technomic.

A Pizza Hut viu o surgimento e a 
queda de muitas concorrentes desde sua 
fundação, em 1958, quando dois irmãos 
fizeram um empréstimo de US$ 600 com 
a mãe para abrir o primeiro restaurante, 
em Wichita, Kansas, nos EUA. O visual 
com telhado avermelhado foi adotado 
em 1969 e, em 1971, a empresa já tinha 
a maior rede de pizzarias do mundo. E 
ainda tem, mas pelo menos nos EUA a 
Domino’s está reduzindo a diferença. As 
vendas da Domino’s chegaram a US$ 4,1 
bilhões em 2014, mais da metade prove-
niente de pedidos digitais, enquanto as 
da Pizza Hut caíram 3,5 por cento, para 
US$ 5,5 bilhões, segundo a Technomic. 
As ações da Domino’s subiram quase 60 
por cento nos últimos dois anos, enquan-
to as da Yum - que também é dona das 
marcas KFC e Taco Bell - ficaram abaixo 
do S&P 500, caindo cerca de 3 por cento.

PIZZA HUT TEM UMA RESPOSTA PRONTA PARA 
LEBRON JAMES E PIZZARIAS INICIANTES 
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PIZZA DE BURRATA, UM 
PRATO ARREBATADOR

A editora Patr íc ia  Ferraz ,  do Paladar   
(paladar.estadao.com.br), comentou recente-
mente ter descoberto um prato arrebatador. 
Trata-se da pizza de burrata da Carlos Pizza -  
e como nada é perfeito, também é a pizza mais cara 
do menu, custa R$ 46, enquanto o preço da pizza 
de Mussarela, por exemplo, é R$ 30. Na realidade, 
são valores extremamente baixos, considerando os 
R$ 80 por pizza encontrados nas grandes pizzarias 
de São Paulo!

Desde a inauguração da pizzaria, há um ano, o 
chef Luciano Nardelli, um dos proprietários, faz a pi-
zza do mês para testar novos sabores. Em dezembro, 
criou a de burrata. Começou assando tomates sweet 
grape e pôs os tomatinhos sobre a massa fina e de 
fermentação natural, de tamanho individual. Sobre 
eles, fez uma camada de mussarela e parmesão e levou 
para assar. Tirou do forno, pôs burrata, pimenta-do-
-reino, manjericão e... deu tão certo que teve de abrir 
espaço para ela no cardápio.  www.carlospizza.com.br

HOMEM USA PLACENTA DA ESPOSA PARA PREPARAR PIZZA E BEBIDAS
O britânico Tom Maddock, de 37 

anos, decidiu dar um fim inusitado para 
a placenta de sua esposa, Amanda, de 31 
anos. Decidido a “não desperdiçar o ór-
gão”, o morador de Middlewich, na Ingla-
terra, preparou uma pizza e três drinques 
com o “ingrediente”.

Segundo o Manchester Evening News, 
o homem, que tem duas filhas, conta que 
um dia descobriu que comer a placenta 
era algo muito comum em algumas tribos, 
então, decidiu que faria o mesmo um dia. 
“Quando Amanda engravidou, eu soube 
imediatamente que não iria desperdiçar 
isso - eu queria fazer algo, só não sabia o 
quê”, explica ele.

A primeira tentativa foi usar bater a 
placenta e bebê-la, o que o deixou um 
pouco decepcionado. “Para ser honesto, foi 
algo muito triste”, diz Tom. 

Quando a esposa engravidou pela 
segunda vez, Tom resolveu radicalizar. 
Pesquisou receitas na internet, preparou os 
pratos e compartilhou a experiência com 

a mulher e uma amiga do casal. 
“Tom fritou a placenta em cebola e alho e 

colocou muitos temperos, então, parecia fígado 
e ficou muito gostoso. Tinha um gosto metálico”, 
conta Amanda ao jornal britânico. “Ele, então, 
fez um daiquiri de morango, colocou um pouco 
de pimenta e acrescentou a placenta. Ficou deli-
cioso. Parecia apenas um coquetel de morango”, 
afirma a mulher. 

Apesar da aprovação das duas, o homem 
diz que alguns de seus amigos não gostaram 
tanto da ideia. “Alguns acharam que eu sou 
estranho por comer isso, mas não é diferente de 

comer algo como morcela”, defende-se. “Pelo 
menos você sabe de onde veio e, além disso, 
não vai conseguir algo mais orgânico do que 
a placenta de sua esposa”.

Obs.: o fato de ser algo muito comum 
em algumas tribos já define bem o nível do 
rapaz! Middlewich é uma pequena cidade 
do condado de Cheshire, não muito longe 
de Liverpool e Manchester, e não uma tribo 
africana, que eu saiba!
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LUMINÁRIA DE PIZZA É O SONHO DE CONSUMO DE TODO 
AMANTE DE... PIZZA!

Esqueça as luminárias e abajures sofisticados: tudo o que você vai querer para iluminar o seu quarto é uma 
luminária de pizza.  Criada pela designer e apaixonada por pizza Steph Mantis, a deliciosa luminária é um 
pedaço de pizza em um prato de papel e pode ser colocada na tomada para ficar acesa a noite inteira. Seja para 
embalar o seu sono, ou só para iluminar o caminho até o banheiro, o único problema do item de decoração dos 
sonhos, que custa seis dólares (cerca de R$ 24), é que o frete só está disponível nos Estados Unidos e Canadá.

PETERLONGO JÁ É A SEGUNDA VINÍCOLA BRASILEIRA QUE MAIS EXPORTA
2015 foi um ano de muitos brindes 

para a Vinícola Peterlongo, de Garibaldi, 
na Serra Gaúcha. Além de comemorar 100 
anos, a vinícola também festeja a entrada no 
mercado chinês e o aumento no volume das 
exportações em 5,5% em relação a 2014. Fo-
ram 261.862 litros, incluindo champagnes,  
espumantes, frisantes, vinhos, suco de uva 
e filtrado doce, que encheram as taças na 
Bolívia, China, Colômbia e Paraguai. No 
ranking de faturamento, a empresa subiu 
da quinta para a segunda posição entre as 
vinícolas brasileiras que mais exportaram 
no período.

Segundo dados do Instituto Brasileiro 
do Vinho (IBRAVIN), 14,5% do volume 
exportado no ano - 233.892 litros - teve 
como destino a Colômbia, com 100% de 
representação da Peterlongo. Para a vinícola, 
o montante representou 89,32% do total de 
exportações. Já a China, um dos maiores 
mercados mundiais de vinhos, para onde 
o mercado enviou 75.272 litros de janeiro 
a dezembro do ano passado, 12%, ou seja, 
9.058 litros, correspondem ao primeiro 
embarque feito pela Peterlongo, após acordo 
firmado com a Vanguard, maior rede super-
mercadista do país.

O novo parceiro não só traz grande 
expectativa de aumento no volume expor-
tado para 2016, como também confirma a 
entrada da linha completa de produtos da 
Peterlongo no gigante chinês. O próximo 
embarque está programado para março. A 

marca também será comercializada em lojas 
especializadas, restaurantes, bares e hotéis.

As relações com a China iniciaram em 
abril de 2015 e o primeiro contêiner fecha-
do embarcou em novembro. “Acreditamos 
que em breve este possa ser o destino número 
um das exportações da Peterlongo. Estamos 
fazendo um grande esforço nesse sentido”, 
afirma Luiz Carlos Sella, sócio-diretor da 
Peterlongo.

Sella vibra com a retomada 
da marca no merca-
do internacional. 
“Na década de 
1940, a Peter-

longo chegou com seus primeiros produtos 
ao mercado internacional. Na época, tor-
nou-se marca conhecida em redes de lojas 
americanas. Essa trajetória internacional 
vem sendo retomada nos últimos anos, com 
nossa chegada a países da América Latina e 
Ásia. Estamos focados em investimentos que, 
apostamos, garantir novos mercados, além do 
fortalecimento dos já existentes”, afirma Sella.  

www.peterlongo.com.br
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