
Em 1922, o jovem Vittorio Scabin 
fazia a alegria dos moradores da mi
núscula comuna de Sappada, na re
gião do Vêneto, no norte da Itália, 
quase fronteira com a Áustria. Todo 
dia, ele colhia frutas frescas e uns pu
nhados de neve nos bosques e monta
nhas da região para preparar sorvetes 
de sabor delicado e textura cremosa. 

Hoje, quase cem anos depois, 
seus dois netos recuperaram as re
ceitas do nonno" e as utilizam para 
aplacar o calor do verão brasileiro e 
deliciar milhares de paulistanos com 
sorvetes gourmet. Leandro Scabin, 
34, é sócio majoritário da fábrica de 
picolés premium Diletto, e Alexan
dre Scabin, 36, é dono da premiada 
sorveteria Stuzzi, na Vila Madalena. 

Cada um optou por seguir a tradi
ção familiar de uma maneira, resga
tando o legado de Vittorio, que mi
grou para São Paulo após a Segunda 
Guerra e morreu em 1998, logo depois 
de completar cem anos. Formado em 
administração, Leandro começou na 
profissão importando produtos para 
pet shops. Graduado em administra
ção e em agronomia, Alexandre tinha 
em Moema uma loja de produtos pa
ra fãs de peixes ornamentais e donos 
de aquários. Foi mais ou menos na 
mesma época, há cinco anos, que 
os dois decidiram mudar de ramo 
e apostar nos gelatos italianos. 

"Cansei do que estava fazendo 
e decidi que aquele seria um bom 

momento para partir para uma expe
riência com a indústria. Pensei em re
criar o negócio do meu avô, mas de 
um jeito mais atual", lembra Leandro. 
"Eu também quis mudar, mas tinha 
bem claro que a minha vocação era 
para o varejo", completa Alexandre. 

Leandro foi morar em Turim, na 
Itália, onde desenvolveu uma fórmu
la para adaptar as receitas ancestrais 
de seu avô para a elaboração em lar
ga escala de picolés de alta qualida
de, mas com um preço acessível.Ale
xandre chegou depois e se especia
lizou na produção artesanal de sor
vetes e sorbets. De volta a São Paulo, 
as duas iniciativas deram certo. 

Alexandre está com sua loja na Vi
la Madalena sempre cheia e se prepa
ra para inaugurar uma filial no Cam
po Belo, na zona sul. "Não quero que 



a Stuzzi cresça muito. Eu e minha 
mulher fazemos questão de manter 
contato direto com os clientes", diz. 

Leandro, em menos de dois anos, 
já soma mil pontos de venda para 
seus picolés, espalhados por 13 Esta
dos. Para completar, está ampliando 
a fábrica da empresa em Cotia (Gran
de SP) e abrindo seis quiosques pa
ra vender seus picolés em Sydney, na 
Austrália. "É mais fácil e barato levar 
o nosso produto até a Oceania do que 
transportá-lo ao Ceará", espanta-se. 

Em junho, quando o verão bri
tânico estiver começando, a Diletto 
vai montar um "corner" na sofistica
da loja de departamentos Harrods, 
em Londres. 

Uma das explicações desse 
"hype" todo é o "pedigree" dos ingre
dientes usados nos cones da Stuzzi 

e nos picolés da Diletto: as framboe
sas orgânicas vêm da Patagônia, os 
pistaches são colhidos na região do 
Bronte, aos pés do vulcão Etna, as 
avelãs para o sabor gianduia são 
trazidas do Piemonte, a baunilha 
é importada de Madagascar e o ca
cau dos sorbets e sorvetes de cho
colate é cultivado em locais remotos 
como Togo e ilha de Java. 

Com tanto luxo, os picolés da Di
letto foram parar nas páginas da edi
ção de novembro da revista de ten
dências "Monocle". Segundo a pu
blicação, editada simultaneamente 
em Londres, Tóquio, Zurique e No
va York, as delícias geladas são itens 
que quem visita São Paulo não pode 
deixar de provar, assim como as cai-
pirinhas e os biscoitos de polvilho, 
clássicos do estilo made in Brazil. 
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