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ALIMENTOS

NaEuropa,pizza
napolitanaganha
selodegarantia
UEpodemultarpizzariasque
venderemprodutos ‘falsificados’

NEGÓCIOS

Fabricante brasileira de sapatos pretendia ter 300 lojas
na China até 2016, mas só abriu sete até agora

U
malei da União
Europeia passa
a regulamentar
como a verda-
deira pizza na-

politana precisa ser feita.
A decisão foi anunciada on-
tem por Bruxelas, depois
de mais de 28 anos de lob-
by por parte dos italianos
para que sua pizza fosse
protegida por lei. A UE es-
tabeleceu um selo para o
produto, estipulando até

mesmo quantos centímetros
a borda da pizza deve ter. A
meta da lei é a de evitar a fal-
sificação e “imitações bara-
tas”.
A Garantia de Especialida-

de Tradicional foi dada à piz-
za depois de um longo deba-
te, e faz parte de uma onda
de medidas tomadas pela Eu-
ropa para proteger seus pro-
dutos. Outro alimento já certi-
ficado foi o queijo mussarela,
além do presunto de Parma.

Pelas regras do certificado,
uma verdadeira pizza napoli-
tana precisa ter um diâmetro
de no máximo 35 centímetros
e de um a dois centímetros
de altura. A base da pizza de-
ve ser feita de tomate sem
cascas, mussarela de búfala
de Campania, alho, óleo de
oliva e basílico.
Outras pizzas também já

estão na lista de avaliação: a
margherita e a marinara. Já
o espaguete é um prato chi-

nês, supostamente levado aos
italianos por Marco Polo.
Agora, qualquer pizzaria

que ofereça pizza napolitana
falsa pode ser até mesmo mul-
tada, ainda que a UE não te-
nha ideia sobre como fará pa-
ra cobrar a multa. Pizzas con-
geladas vendidas nos super-
mercados não poderão ser
chamadas de napolitana.
A regra europeia é de que,

para que um produto ganhe o
selo de proteção, os produto-

res precisam provar que é
feito com ingredientes tradi-
cionais ou fabricada por um
processo que apenas existe
em uma região. Se a história
da pizza está intimamente
ligada aos símbolos italianos,
o tomate é um produto impor-
tado das Américas e o pão
usado é uma cópia dos pães
árabes.
Da forma que se consome

hoje, a pizza existe desde o
século XVIII. Mas foi a partir
dos anos 1950 que o número
de pizzarias explodiu pelo
mundo. Só na Itália são mais
de 35 milhões de pizzas consu-
midas por semana.

PROTECIONISMO
Para a Europa, a decisão de
proteger a pizza faz a parte
de uma estratégia para garan-
tir que seus produtos tradicio-
nais não passem a ser copia-
dos em todo o mundo.
Mas as medidas, segundo

alguns, estão sendo exagera-
das. No ano passado, a câma-
ra de vereadores de uma cida-

de italiana proibiu a abertu-
ra de novas lanchonetes e
restaurantes para a venda
de comidas turcas, árabes
e chinesas.
A primeira cidade a ado-

tar algum tipo de restrição
para a abertura de lancho-
netes de comidas étnicas
foi Lucca. O objetivo era o
de incentivar italianos a
comerem comida italiana.
Na Itália, o partido de ex-
trema-direita Liga Norte
defendeu a ideia como uma
forma de “proteger especia-
listas locais contra o cresci-
mento da comida étnica”.
Na Lombardia e em ou-

tras regiões do país, a ideia
também ganha adeptos.
Em Milão, a restrição tam-
bém passará a vigorar. Em
um ano, o número de res-
taurantes de comidas não
italianas aumentou em
30%, chegando a 668 na
cidade. ●

Raquel Landim

No início de 2008, aArezzo deu
umpassoousadoepartiudade-
fesaparaoataque.Decidiuven-
der seus produtos na China, o
maior produtor de calçados do
mundo, cujo avanço no merca-
dobrasileiroaterrorizaosfabri-
cantes locais.Oplanoinicialera
abrir 300 lojas no país asiático
até2016 –umritmodequase 34
pontosdevendaporano.Aprá-
tica, no entanto, demonstrou o
quanto é difícil o desafio e que
hámuitaspedraspelocaminho.
“Estamos vendendo geladei-

ra para esquimó”, disse, em
tomde brincadeira, o fundador
daArezzo,AndersonBirman, a
uma plateia de empresários na
FederaçãodasIndústriasdoEs-
tadodeSãoPaulo (Fiesp) naúl-
tima segunda-feira. Até agora,
aArezzo inaugurousetepontos
de vendanaChina: quatro lojas
e três “corners”, que são espa-
ços próprios em grandes lojas
de departamento.
Na teoria, a estratégia da

Arezzo parecia perfeita. A em-
presa se associou a um impor-
tante grupo local, a Prime Suc-

cess, cujos representantes a fa-
mília Birman conheceu duran-
teumafeiradecalçadosemLas
Vegas, nos Estados Unidos.
Criada emHongKong, a Prime
Success é uma gigante com
mais de 3mil lojas naChina.
Empresários de diversos se-

torescomnegóciosnaChinare-
latamqueoparceiro localé fun-
damentalparavencerasbarrei-
ras culturais e conquistar o
“guanxi”–apalavraemmanda-
rim para definir a rede de rela-
cionamentos que permite abrir
portas no país comunista.
OobjetivodaArezzoeraven-

der seus sapatos, em média, a
US$160,oequivalenteaR$272,

valor superior ao praticado no
Brasil.Segundoaconsultorada
AssociaçãoBrasileiradaIndús-
tria Calçadista (Abicalçados),
IdaFabro – que acaba devoltar
deumaviagemàChinadepros-
pecção de oportunidades para
o calçado brasileiro –, o espaço
no mercado chinês está exata-
mente no segmento em torno
deUS$200–ou seja, acimados
fabricanteslocais,masmaisba-
rato que asmarcas italianas.
“Masnãodeuparaatuarnes-

se patamar. Tivemos de baixar
ospreços”, disseAndersonBir-
man. A lucratividade da opera-
ção da Arezzo na China tam-
bémfoiespremidapelocâmbio,
que se valorizou cerca de 30%
desdeo iníciodoprojeto.Todos
ossapatosqueaempresavende
no país asiático são exportados
doBrasil.Comoaescaladeven-
das é pequena, é praticamente
impossível produzir os calça-
dos em fábricas naChina.
Mas o câmbio não é o único

problema. As dificuldades apa-
receram nas áreas técnica, de
marketing e até na disputa por
funcionários.Birmancontaque
teve de trocar todo o comando

da operação chinesa, porque a
diretoraquehavia escolhido foi
contratada pela famosa marca
italianaPrada.
No Brasil, a Arezzo é essen-

cialmenteumaprodutoradede-
sign, que opera com fábricas
terceirizadas e aposta alto em
marketing com pessoas famo-
sas, comonamaisrecente cam-
panhacomaapresentadoraMa-
riaPaulaeasatrizesReginaCa-
sé e FernandaTorres. “NaChi-
na,não temumaTVGlobopara
anunciar. É difícil fazermarke-
ting”, disse Birman.
Umproblemademodelagem

também apareceu depois que
as lojas já estavam abertas. As

orientais têm os pés menores e
maisfinosqueasbrasileiras,eu-
ropeias ou americanas. Por is-
so, as clientes chinesas acaba-
vam não encontrando nas lojas
daArezzoumsapatoqueservis-
se.“Nossoprincipalpúblicosão
os expatriados, mas estamos lá
para vender para os chineses”,
disse Birman.
A Arezzo está longe de ser a

única empresa a enfrentar difi-
culdades na China. Até mesmo
a fabricante de aviões Em-
braer, que possui uma fábrica
no país, não consegue as licen-
ças de importação para levar
seusaviões.Masnenhumacom-
panhiaquepretendeseinterna-

cionalizar pode se dar ao luxo
de ignorar omercado chinês.
Nosetorcalçadista, odesafio

ébastantecomplicado.Dejanei-
ro a outubro, o Brasil exportou
apenas 94mil pares de sapatos
para a China, enquanto impor-
tou 20,8 milhões. Os números
assustam,mas aArezzo garan-
te que a operação chinesa não
dá prejuízo e que não pretende
desistir do negócio. “A China é
umaaventura paraquemgosta
de desafios”, disse Anderson
Birman, que fundou a Arezzo
junto com o irmão Jefferson 37
anos atrás em um pequeno so-
brado em Minas Gerais. “É o
meu caso”, completou. ●

Ospercalços
daArezzono
mercadochinês

AndersonBirman
Fundador e presidente
daArezzo
“Estamos vendendo geladeira
para esquimó”

“Nosso principal público
são os expatriados,mas
estamos lá para vender para
os chineses”
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