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APRESENTAÇÃO:

A Fundação Apollonio Sales, a Universidade de Pádua - Centro de Estudos Regionais 
"Giorgio Lago Estudos", o Instituto Ítalo Latino-Americano (IILA) promoveram, com o 
patrocínio da Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (AD DIPER), um 
Estudo-Tour em Veneto e Emilia Romagna chamado Curso de Formação de Gestores e 
Técnicos “Gestão de Pequenas e Médias Empresas (PYMES) e Desenvolvimento Local 
para uma delegação de operadores econômicos público e privados, com o objetivo de 
criar parcerias estratégicas para o desenvolvimento sustentável das áreas rurais e 
urbanas.
A atividade foi uma ação prévia IV Fórum Italo Latinoamericano de Pequenas e Médias 
Empresas (FORUM PYMES), no outono de 2018, na Emillia Romagna. e foi apoiado pelo 
brasileiro Serviço de Apoio como micro e Pequenas Empresas Fundação de Ética e 
Economia, Fundação Apolônio Salles, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
Região de Emilia Romagna.
A delegação pernambucana foi composta por um grupo especializado de agentes públicos
e privados que fez visitas de estudo e reuniões com os comerciantes institucionais e 
venezianos assuntos nas cadeias de abastecimento de produtos lácteos, embutidos, 
carne bovina e caprina, entre outros.
O Curso PYMES envolveu a Universidade de Pádua (Agripolis), a Fundação Ética e 
Economia, o Instituto Ítalo-Latino Americano e a Emilia-Romagna Valorizzazione 
Economica Territorio (ERVET) e algumas empresas, cooperativas e redes de negócios 
nas regiões do Veneto e Emilia Romanga e visava estabelecer formas de cooperação 
entre Itália e Pernambuco para:

- inovação para cooperativas/pequenas e médias empresas do setor de laticínios e carne 
de carneiro / ovino / caprino
- metodologia de governança entre poder público / pequena e média empresa / 
cooperativa / ação universitária/ organizações privadas
- observar as experiências italianas no domínio das exportações agro-alimentares, em 
especial das pequenas e médias empresas
- Estabelecer parcerias formais entre Pernambuco e as instituições italianas presentes, 
com o objetivo estratégico de desenvolvimento local do Agreste de Pernambuco.
- Preparação para o Fórum Ítalo-Pernambucano de Pequenas e Médias Queijarias a ser 
realizado em Garanhuns, Setembro de 2018
- Preparação para o Forum PYMES 2018 na Emilia Romagna, Outubro 2018.

Os sujeitos e setores envolvidos em território italiano foram:
• Sectores da Indústria Alimentar - especificamente produtos lácteos, salsichas e carne de
vaca e cabra, produtos de panificação e alimentos ricos em amido
• Organismos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na agricultura, criação de animais
e processamento de alimentos
• Órgãos públicos e governamentais para o desenvolvimento local
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DESCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS. “GESTÃO 
DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PYMES) E DESENVOLVIMENTO LOCAL”

1. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ VENETO, 4-7 APRILE 2018

4 APRILE - UNIVERSITÀ DI PADOVA PALAZZO DEL BO SALA DA PRANZO

A) Universidade de Pádua,  reitoria: A sessão oficial de abertura do trabalho envolveu 
representantes e representantes institucionais do contexto de Veneto e a delegação de 
Pernambuco. Na sequência das saudações institucionais, a manhã de 4 de abril foi 
estruturada através de uma mesa redonda intitulada "Formas de complementaridade 
entre a Itália e a América Latina nas Redes de Desenvolvimento Local: o programa" PMI 
& Territori ", em que a parte italiana interveio:  Alessandro Paccagnella, vice-reitor de 
Relações Internacionais da Universidade de Pádua; Patrizia Messina, diretora do Centro 
Interdepartamental de Estudos Regionais "Giorgio Lago", Universidade de Pádua; 
Giovanni Luigi Fontana, Universidade de Pádua, Assessor para as Relações com a 
América Latina e o Caribe, Universidade de Pádua; Franco Conzato, Diretor, PROMEX - 
Agência Especial da Câmara de Comércio de Pádua para atividades internacionais; 
Francesco Palombi, Associação Vêneto-Brasileira "Ven-Brasil"

Reitoria da Universidade de Pàdova – palestra André Freitas (AD DIPER), 04 de Abril 2018
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Posteriormente, a delegação pernambucana expôs as causas e objetivos da visita oficial
às intervenções intituladas "Potencial e Desafios da Economia Rural em Pernambuco",
realizadas  por:  Álvaro  França,  diretor  de  sistemas  de  produção  local,  Agência  de
Desenvolvimento do Estado de Pernambuco; André Freitas, diretor de apoio estratégico
da  Agência  de  Desenvolvimento  do  Estado  de  Pernambuco;  Caetano  De  Carli,
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na parte do início da tarde, fizemos uma
visita ao Palazzo Bo e posteriormente uma visita a empresa Facco & C. Officine Spa.

Visita à Facco & C. Officine: Delegação Pernambucana com Elisa Facco (presidenta do grupo empresarial
italiano)

B)  Facco  &  C.  Officine,  empresa  líder  da  indústria  veneziano  e  presente  em todo  o
mundo,  projeta  e  fabrica  soluções  de engenharia  personalizados e  tecnologia  para  a
produção  de ovos e  carne com os padrões  de saúde e  higiene  de  alta  qualidade  e
desempenho,  que  pode  ser  adaptado  a  todas  as  condições  climáticas  dos  vários
continentes. A empresa recebeu a delegação de Pernambuco na tarde de 3 de abril de
2018,  oferecendo  a  oportunidade  de  conhecer  as  instalações  de  produção  de  alta
tecnologia e estabelecer um diálogo estratégico.
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5 APRILE - PROVINCIA DI PADOVA. CAMPUS AGRIPOLIS, LEGNARO-PD

A) VISITA TÉCNICA - PROJETO PEQUENO DE PRODUÇÃO LOCAL. A manhã de 5 de
abril foi dedicada à reunião da Delegação de Pernambuco com representantes do Projeto
de Pequenos Produções Locais Mauro Caponera e Luca Buffon.  A PPL é um projeto
concreto que leva ao aprimoramento do território e produtos locais, oferecendo rotas de
suporte  técnico  para  pequenas  propriedades.  O  acompanhamento  inclui  inspeções
preventivas,  treinamento  e  informações  sobre  boas  práticas  de  higiene,  planos  de
amostragem e análises laboratoriais de produtos. Com este projeto, o Conselho Regional
definiu  uma via  para  a  venda  de  produtos  agrícolas  em pequenas  quantidades  pelo
produtor  primário,  respeitando  os  seguintes  princípios:
1)  a  segurança  higiênico-sanitária  dos  alimentos  produzidos  e  vendidos;
2)  a  produção  e  venda  de  alimentos  como  suplemento  de  renda;
3)  a  possibilidade  de  comercializar  produtos  provenientes  exclusivamente  da  sua
produção  primária  a  nível  local.

Projeto pequena produção local

Mais de 200 pequenas empresas que produzem alimentos são membros do projeto e as 
vendem para o consumidor final e para o varejista local na província da empresa e nas 
províncias vizinhas. A cesta de produtos PPL consiste em: carnes curadas, salsichas e 
carnes frescas; legumes frescos e secos, farinha, conservas e geléias; mel e produtos de 
colmeia; pão e assados; produtos lácteos; Caracóis vivos e transformados; produtos da 
pesca e da aquicultura; óleos vegetais e vinagres; cerveja e cidra.
A visita foi feita diretamente em quatro fazendas na província de Treviso:
Az. Agr. Torresan de Bolzon Antonella em Paderno del Grappa
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Visita à  Az. Agr. Torresan de Bolzon Antonella em Paderno del Grappa

O gerente da empresa apresentou seu ponto de venda direta de produtos de padaria
artesanal, geléias e conservas feitas com trigo e produtos cultivados em terras próprias.
Antonella  Bolzon  apresentou  a  pequena  oficina,  as  máquinas,  as  principais  formas
organizacionais e de vendas dos produtos, bem como os padrões sanitários e sanitários e
os métodos de controle e inspeção.

Visita à  Favero Vittore em Crespano del Grappa, 6 de Abril de 2018

Aqui Luca Buffon e Mauro Caponera apresentaram em detalhes os objetivos, métodos de
implementação  do  projeto  e  os  importantes  resultados  alcançados.
Favero  Vittore  em  Crespano  del  Grappa
Produção  de  salsichas  e  venda  de  carne  de  coelho  (de  criação  própria)
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Soc.  Agr.  A  Colina  delle  Api  em  Cavaso  del  Tomba
Apicultura, produção de mel, azeite, pequenas frutas e plantas medicinais.

Soc.  Agr.  O  Pórtico  SS  de  Murarotto  Diego  &  C.  em  Castelfranco  Veneto
Produção de queijos lácteos de produção própria e salsichas.
O conhecimento do projeto foi de fundamental importância para a delegação que relatou
as  possíveis  ligações  ao  contexto  específico  dos  pequenos  produtores  rurais  de
Pernambuco. A partir da visita técnica, nasceu um diálogo frutuoso com os representantes
do  projeto,  abrindo  possibilidades  concretas  para  futuras  colaborações  internacionais
entre  os  dois  contextos.

Visita à  Soc. Agr. O Pórtico SS de Murarotto Diego & C. em Castelfranco Veneto

B) VISITA TÉCNICA e SEMINÁRIO - UNIVERSIDADE DE PADUA - CAMPUS AGRIPOLIS
DI LEGNARO: Na tarde de 5 de abril,  o mundo universitário do Campus Agripolis da
Universidade  de  Pádua  foi  protagonista.  O  Departamento  de  Território  e  Sistemas
Agroflorestais  (TESAF)  é  caracterizado pela  modernidade e  multidisciplinaridade,  com
atividades  fortemente  orientadas  para  o  estudo,  conservação,  manejo  efetivo  e  uso
sustentável dos recursos agrícolas, florestais e ambientais. A visita permitiu conhecer os
laboratórios, os espaços e as principais áreas de pesquisa promovidas no campus, bem
como  o  Hospital  Veterinário  Educativo,  um  ponto  de  referência  no  território  para  o
tratamento  de  doenças  animais.
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Palestra: professor Marco Martini Universidade de Pádova, 5 de Abril de 2018

Aqui, foram organizados seminários coordenados pela prof.ssa Elena Pisani, tais como: 
"Saúde animal e legislação da União Européia" pelo prof. Marco Martini e "Programas de 
pesquisa e atividade do Departamento TESAF" do prof. Enrico Sturaro. Na segunda parte 
das atividades, a delegação pernambucana realizou intervenções para a exposição de 
suas áreas de atuação das instituições nele representadas, abrindo as possibilidades de 
possíveis colaborações e parcerias entre a Universidade. As intervenções foram feitas 
pela professora Daniela Carvalho - Universidade Federal de Pernambuco; Milze Silva - 
Instituto Agropecuário de Pernambuco; Gerlane Alves - SEBRAE.
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6 APRILE - BASSANO DEL GRAPPA / BRESSANVIDO

Visita à Sociedade Cooperativa Latterie Vicentine, 6 de Abril de 2018, Bressanvido

A) VISITA TÉCNICA SOC. COOP. LETÉRIAS VICENTINAS Composta por cerca de 400
membros, a sociedade cooperativa Latterie Vicentine é líder no território de produção e
distribuição  de  leite  e  seus  derivados  e  traz  uma  história  de  desenvolvimento
organizacional paradigmático. A visita foi  realizada durante a manhã de 6 de abril  nas
instalações  de  produção  do  queijo  tradiciona  Grana  Padano  e  o  queijo  Asiago  em
Bressanvido. A visita técnica às fábricas de produção em operação terminou com uma
reunião da delegação com o atual presidente da Cooperativa Alessandro Mocellin e ex-
presidente Gianni Pinton, que apresentou a história e as principais formas de organização
da cooperativa com base em princípios de responsabilidade social  e desenvolvimento
territorial,  incluindo  pequenos  produtores  locais,  historicamente.

 

 

Visita à Sociedade Cooperativa Latterie Vicentine, 6 de Abril de 2018, Bressanvido
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B)  VISITA  TÉCNICA  VILLA  ANGARAN  SAN  GIUSEPPE
O início da tarde de 6 de abril foi dedicado à visita guiada a Villa Angaran San Giuseppe,
em Bassano del  Grappa,  uma conhecida villa  do  século  XVIII  que atualmente  abriga
vários projetos graças à administração da Pictor Network. A história da história da Villa
nos permitiu abrir um diálogo sobre o desenvolvimento da área de Vicenza através da
apresentação  da  operação  histórica  da  "villa  produtiva".  Tommaso  Zorzi  e  Bruno
Bertoncello de Rete Pictor, Edoardo Demo, da Universidade de Verona e Andrea Savio,
da  Universidade  de  Pádua,  coordenaram  este  importante  momento  de  troca.

Oficina com Comitê empresarial e Universidade de Pádova e Universidade de Veneza na Fundação Ética e
Economia, Bassano del Grappa, 6 de Abril de 2018

C) OFICINA COM COMITÊ EMPRESARIAL -  BASSANO DEL GRAPPA: A delegação foi
recebida  em  Villa  Angaran  San  Giuseppe  pela  Presidente  da  Fundação  de  Ética  e
Economia, Giorgia Sartori e pelo Conselheiro para Atividades Econômicas de Bassano del
Grappa, Cristina Busnelli. Juntamente com alguns empresários, o prof. Mario Volpe (Ca
'Foscari),  o  prof.  Giovanni  Luigi  Fontana  (Universidade  de  Pádua)  e  Julius  Mattiazzi
(Director da Fundação) realizado com a delegação de Pernambuco uma "tela" da área de
co-design  ações  de  desenvolvimento  agro-alimentar  dos  territórios  envolvidos.  Em
particular, o objetivo era desenvolver linhas de design para agregar valor à produção local
de lácteos, com soluções de alto valor tecnológico adequadas para pequenas empresas.
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7 APRILE - BASSANO DEL GRAPPA

Palestra do presidente da Fazenda Social Conca d’Oro e vice-presidente da Fundação Ética e Economia
Fábio Comunello

a)  VISITA TÉCNICA DA FAZENDA SOCIAL CONCA D'ORO:  A fazenda social Conca d'Oro é uma
empresa  econômica  e  financeiramente  sustentável  que  utiliza  a  produção  agrícola,
pecuária  e  atividades  relacionadas  para  fornecer  à  comunidade  local  serviços  de
treinamento,  emprego,  educação e cultura para o benefício  de grupos vulneráveis da
população.  A visita  aconteceu  no  dia  7  de  abril  nos  espaços  da  Fazenda  onde  se
conheciam as produções agrícolas, os laboratórios de transformação, o ponto de venda e
o  restaurante.  Um  momento  de  troca  e  conhecimento  de  projetos  e  experiências
relacionadas ao mundo da agricultura social e de formas alternativas de comércio seguiu-
se. As atividades foram coordenadas por Michele Patuzzi da Fattoria Sociale Conca d'Oro
e Fábio Comunello, presidente da mesma.

visita à fattoria sociale conca d’oro, 7 de abril de 2018

8 APRILE - TRASFERIMENTO A BOLOGNA
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2) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’  EMILIA ROMAGNA 9-11 APRILE 2018

9 APRILE – BOLOGNA

 

Visita técnica à Caseifici Caretti / Agricola Carretti, Emilia Romagna, 9 de Abril de 2018

A)  Visita  técnica  –  Caseifici  Caretti  /  Agricola  Carretti  :  Nessa  visita,  tivemos  a
oportunidade de acompanhar uma fábirca familiar de Parmegiano Reggiano, queijo típico
da  Emilia  Romagna,  que  havia  siido  destruida  por  um  terremoto  em  2010,  e  foi
reconstruída a partir da compra dos queijos destruídos por alguns chef’s e pela população
local  pelo  preço  dos queijos  em bom estado  de  conservação.  Nessa  visita  podemos
acompanhar  todos  os  estágios  da  produção,  da  entrada  do  leite  no  laticínio  até  o
beneficiamento final da cadeia. 

Visita técnica à Caseifici Caretti / Agricola Carretti, Emilia Romagna, 9 de Abril de 2018
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B) FICO EATLY WORD – Fabrica Italiana Contadina – a FICO Eatly é o maior parque
agroalimentar  do  mundo,  possuíndo  uma área  de  10  hectares  que  contém:  2  há  de
instaçaões agríciolas e animal; 40 agroindústrias, 40 restaurantes, um grande mercado
aberto, 6 espaços didáticos e um centro  de conferência. Nessa experiẽncia, destacamos
alguns pontos como:  a valorização do produto local e a  integração entre a produção
local, num grande parque comercial/industrial/produtivo/gastronômico.

Visita a Fico Eataly World – 9 de Abril de 2018

Dentro  da  Fico  Eataly,  visitamos  a  fábrica  do  Grupo  Granarolo,  uma  cooperativa  de
produção de derivados de leite em atuação em toda a Itália,  que se mostrou ser um
importante parceiro num futuro projeto na área do queijo e do leite em Pernambuco. 

 

Visita ao Grupo Granarolo na FICO EATALY, - 9 de Abril de 2018
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10 APRILE – CAMPEGINE - PARMA

A) Cantine Riunite  & Civ.. A Cantine Riunite é uma cooperativa que se iniciou na década de 50 
com a união de algumas empresas sociais e hoje é composta por 2.000 vinicultores que cobre uma 
área de 70 países em todos os continentes. Esta estratégia permite que a Riunite se estabeleça nos 
mercados italiano, europeu e internacional, com uma vasta gama de vinhos representativos da 
grande tradição de produção de vinho italiana e emiliana.

Visita à Cantine Riunite, 10 de Abril, Campegine

B)  Salumificio San Pietro S.p.A: Posteriormente à visita em Campegine, fomos à zona
rural de Parma visitar uma autêntica fábirca de presunto parma, um dos presuntos mais
bem vendidos do mundo. Nesse Salumificio, a produção  do Prosciutto San Pietro, desde
a entrada do pernil na agroindústria, até o processo de salga e os diversos estágios de
cura. 

Visita ao Salumificio San Pietro, 10 de Abril de 2018, Parma

15



11 APRILE. BOLONHA
A) workshp Conclusivo na ERVET – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: Ao final do
nosso  curso  participamos  de  um  workshop  conclusivo  com  os  representantes  do
Instituto  Ítalo-Latino  Americano  e  da  ERVET  –  Emilia  Romagna  Valorizzazione
Economica de Territorio que é uma agência de Desenvolvimento dentro de uma lógica
parecida  com  a  AD  DIPER  em  Pernambuco.  Fomos  recebidos  por  Gianandrea
Esposito, diretora da agência que nos fez uma ampla apresentação sobre a economia
da Emilia Romagna. José André Freitas, diretor da AD DIPER fez uma apresentação da
economia  pernambucana,  colocando  possibilidades  de  parcerias  empresariais  e
públicas entre o território da Emilia Romagna e o de Pernambuco. Foi feito o conviite
para o Forum das Pequenas e Medias Queijarias do Agreste de Pernambuco para que
possamos tratar mais concretamente sobre as parcerias entre esses dois territórios,
principalmente voltadas na área do queijo.

Gianandrea Esposito, diretora da ERVET, no workshop conclusivo do Curso PYMES, 11 de Abril de
2018, Bolonha

workshop conclusivo do Curso PYMES, 11 de Abril de 2018, Bolonha
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