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Sobre a Associação Italia Per San Paolo 

Associação sem fins lucrativos constituída para garantir a transparência e a qualidade na 

aplicação dos recursos das empresas patrocinadoras do Projeto Italia Per San Paolo. A 

Associação tem como presidente Graziano Messana, da GM Venture, e como vice- presidente 

Sandra Papaiz, da Papaiz Participações. Com o patrocínio de 25 representantes de empresas 

italianas e ítalo-brasileiras, o projeto prevê a revitalização de três icônicas praças da cidade. 

Presidente da Associação Italia Per San Paolo: Graziano Messana 

Italiano, economista e empresário. Ampla experiência em processos 

de start-up, administração/reorganização empresarial e processos de 

Fusões&Aquisições (M&A). CEO da GM Venture e conselheiro de 

administração de várias empresas brasileiras. Palestrante em 

diversos eventos e workshops internacionais sobre negócios no 

Brasil e professor visitante na Escola de Negócios da Universidade de 

Bolonha. 

 

Vice-Presidente da Associação Italia Per San Paolo: Sandra Papaiz 

Empresária, formada em Direito pela Faculdade do Largo de São 

Francisco (USP). Começou na Papaiz aos 19 anos, nas áreas de Comércio 

Exterior, Marketing e Recursos Humanos. Foi presidente da companhia e 

fez parte do Conselho de Administração. Durante sua carreira, Sandra 

também se dedicou a outras atividades como Diretora-geral da 

Fundação Faculdade de Medicina da USP e Secretária de 

Desenvolvimento Econômico e Planejamento Urbano da Prefeitura de 

Diadema. 

Conselho consultivo: Massimo Bauducco, Stefano Bridelli, Celso Azzi e Vitor Megido. 
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Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas/ Departamento para a promoção de 

intercâmbios da Embaixada da Itália 

Agência do Governo Italiano com a missão de promover o intercâmbio comercial e tecnológico entre a 

Itália e os demais países, sobretudo no que tange às empresas de pequeno e médio porte, seus 

consórcios de exportação e suas associações, trabalho que realiza ininterruptamente há quase um 

século. Por meio de uma rede de 77 escritórios espalhados pelo mundo e instalados nos principais 

centros econômicos, garante apoio abrangente às empresas italianas que desejam atuar no exterior, 

fornecendo-lhes informações de caráter econômico, legal, fiscal e mercadológico, identificando parceiros 

e oportunidades de negócios, prestando serviços personalizados de consultoria e realizando um acurado 

plano de ações promocionais, que incluem a realização de Pavilhões Oficiais Italianos em exposições 

internacionais, a organização de missões de empresários e jornalistas estrangeiros à Itália, bem como de 

italianos ao exterior, a gestão de cursos e palestras e o desenvolvimento de campanhas publicitárias em 

veículos econômicos e dirigidos. 
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