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Alimentação

José Maria Tomazela
SOROCABA

Uma peça de contrafilé
por R$ 4,4 mil. É o pre-
ço a pagar pelo prazer

de saborear a carne bovina
mais nobre já experimenta-
da pelo ser humano. O valor
equivale ao de quatro bois in-
teiros,pelas cotações mais re-
centes. Trata-se de um kobe
beef produzido por bovinos
da raça wagyu, típica do Ja-
pão, à venda no Rei das Car-

nes, butique de cortes espe-
ciais, em Sorocaba.

Para produzir carne equipara-
da às mais sofisticadas iguarias,
o boi japonês é tratado com
grãos selecionados e recebe até
sessões de massagens.

E não falta quem pague por
esse luxo. O proprietário Alder
Lopes conta que tem sido difícil
manter abastecidas as gôndo-
las do estabelecimento. Mora-
dores de condomínios de luxo
da região fazem fila para enco-
mendar o churrasco dominguei-

ro, com picanha a R$ 555 o quilo
e ancho a R$ 558.

Uma peça com 4 kg de costela
premium sai a R$ 652. O filé mig-
non, por estranho que pareça, é

barato se comparado a outros
cortes: custa o mesmo que o
t-bone, R$ 250 o quilo. Carnes
de segunda num boi comum, co-
mo a fraldinha e a costela do

dianteiro, no wagyu custam R$
149 o quilo.

O diferencial, explica Lopes,
está na genética do boi, capaz
de infiltrar na carne até cinco
vezes mais gordura que um bovi-
no comum. No kobe beef a gor-
dura está entremeada nas fi-
bras, formando desenhos co-
nhecidos como marmoreio. Ao
fogo, as gorduras derretem e se
combinam com o sabor da car-
ne, conferindo suculência e sen-
sação agradável ao paladar.

A intensidade dessa mistura
determina a qualidade e o valor
da carne, explica Lopes. Por ul-
trassom, o marmoreio é medi-
do numa escala de 1 a 12, sendo
excelente, e muito mais cara, a
peça com pontuação de 8 a 12.
“O gado criado no Brasil dificil-
mente atinge a pontuação máxi-
ma, por isso trabalhamos com

carne de 8 graus de marmo-
reio, uma média muito boa.”

Para ensinar os clientes a
preparar o kobe – o nome é
uma referência à cidade japo-
nesa de onde vieram os pri-
meirosbovinos–,Lopes mon-
tou um ponto de degustação
ao lado da loja no Mercadão
Campolim, em Sorocaba.

Numa grelha, ele mostra
como “selar” o bife para evi-
tar a perda do suco e permitir
que a gordura se espalhe co-
mo manteiga entre as fibras.
Quando a reportagem esteve
no local, três amigos partilha-
vam bifes de chorizo e uma
conta de R$ 1 mil. “Quem pa-
ga R$ 700 por uma garrafa de
vinho italiano sabe o valor de
uma carne como essa”, diz
Lopes, referindo-se à bebida
que acompanhou o repasto.

1.O questionamento não se
trata de abertura de con-
tencioso jurídico contra o

Brasil, mas um sinal de que os
países ricos estão monitorando
o comportamento do País.

2. Percepção dos países
ricos é de que os países
emergentes estão com

acúmulo de reservas e estariam
ampliando a ajuda a seus produ-
tores agrícolas. Estão na mira,
além do Brasil, China e Rússia.

3.Preocupação é saber se
os programas brasilei-
ros, entre eles, o Brasil

Maior, representam um subsí-
dio doméstico ou um mecanis-
mo para subsidiar exportações.

4.Os governos dos países
ricos veem as suposi-
ções de irregularidade

como “irônicas”, uma vez que
˜historicamente são as nações
desenvolvidas que têm abusado
dos subsídios agrícolas.

PARIS

O presidente da França, Fran-
çois Hollande, pediu à Comis-
são Europeia que convoque um
encontro de cúpula da União
Europeia para que os países es-
tabeleçam uma posição co-
mum sobre uma nova disputa
comercial com a China, infor-
mou uma porta-voz do governo
francês. O anúncio foi feito de-
pois de o governo da China di-
zer que fará uma investigação
sobre o que qualificou como
subsídios injustos da UE aos
produtores europeus de vinho.

“As importações de vinho da
UE entram em nosso mercado
por meio de dumping, subsí-
dios e outras práticas comer-
ciais injustas, e isso prejudica
nossa produção de vinho”, diz o
comunicado do Ministério do
Comércio da China. Esse comu-
nicado foi emitido ontem, um
dia depois de a UE anunciar a
imposição de tarifas punitivas
sobre as importações de pai-
néis de energia solar produzi-
dos na China.

Em Bruxelas, um porta-voz
da UE negou que os vinhedos

europeus estejam praticando
dumping e disse que a investiga-
ção chinesa sobre a questão se-
rá acompanhada atentamente.

O presidente da Comissão Eu-
ropeia, José Manuel Barroso,
disse que não seria “apropria-
do” convocar os chefes de go-
verno para um encontro de cú-
pula especial sobre o assunto.
“Já discutimos políticas comer-
ciais várias vezes no passado,
por isso eu não vejo razão por
que os chefes de Estado e de go-
verno não devam discutir isso
novamente”, afirmou Barroso
durante entrevista coletiva jun-
to com o primeiro-ministro da
Espanha, Mariano Rajoy.

Falhas. Em Pequim, a Câmara
de Comércio para Importação e
Exportação de Maquinaria e
Produtos Eletrônicos da China
disse que a UE cometeu “falhas
sérias durante suas investiga-
ções” sobre painéis de energia
solar chineses. A agência adver-
tiu que a imposição de tarifas
sobre equipamentos chineses
de energia solar deverá prejudi-
car as indústrias europeias. “A
imposição de tarifas vai puxar
para cima os preços de produ-
tos de energia solar e prejudicar
os interesses dos consumido-
res”, diz o comunicado.

A China importou 430 mi-
lhões de litros de vinho no ano
passado, no valor de US$ 2,6 bi-
lhões, um crescimento de 8,9%
em relação a 2011; mais de dois
terços do volume importado
vieram da Europa, segundo a
consultoria Ease Scent Wine &
Culture, que cita dados da Alfân-
dega chinesa. As importações
chinesas de vinho francês totali-
zaram 170 milhões de litros em
2012, com crescimento de 11%
em comparação com o ano ante-
rior, e representaram 40% das
importações totais de vinho pe-
lo país. / DOW JONES NEWSWIRES

China quer investigar
dumping europeu
para o vinho

EUA e Canadá questionam Brasil na OMC
Governos querem detalhes dos programas do governo brasileiro que, segundo eles, podem estar escondendo subsídios à agricultura
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PRESTE ATENÇÃO

Medida anunciada pelo
governo chinês alarmou o
presidente da França, que
pediu à UE para tomar
uma decisão conjunta

O LUXO DA MELHOR
CARNE DO MUNDO
Peça de kobe beef custa igual a 4 bois inteiros
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Degustação. Alder Lopes ensina a preparar o kobe beef

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Estados Unidos e Canadá,
dois dos maiores responsá-
veis por subsidiar seus fazen-
deiros, questionam na Orga-
nização Mundial do Comér-
cio (OMC) o apoio do gover-
no brasileiro à produção agrí-
cola no País e chegam a aler-
tar que programas como o
Brasil Maior poderiam estar
sendo usados para tornar irre-
gularmente a agricultura bra-
sileira mais competitiva.

O questionamento será feito
na reunião do Comitê de Agri-
cultura da OMC, que se reúne
nos dias 13 e 14, em Genebra.
Não se trata da abertura de um
contencioso jurídico contra o
Brasil. Mas, ao insistir em man-
ter o tema na agenda da entida-
de, governos dos países ricos es-
tão dando um sinal de que ava-

liam com lupa o comportamen-
to do Brasil. Acostumado a ata-
car os subsídios de países ricos
e alegando que a competitivida-
de nacional vinha das condi-
ções climáticas favoráveis, o
Brasil agora terá de se explicar.

Desde março, países ricos
vêm lançando questionamen-
tos ao governo brasileiro e as
diplomacias de EUA e Canadá
deixaram claro ao Estado que
não vão abandonar a pressão. O
Brasil não é o único entre os
emergentes que está sendo
questionado. Nos últimos me-
ses, americanos e europeus têm
soado um sinal de alerta sobre
os amplos recursos que China e
Rússia estariam destinando a
seus agricultores.

A percepção é de que, diante
de reservas cada vez maiores
por parte de governos emergen-
tes, Pequim, Moscou ou Brasí-
lia estariam ampliando a ajuda à

agricultura. Os países emergen-
tes veem “ironia” na acusação,
já que os níveis de subsídios da-
dos pelos países ricos ainda são
bem maiores que os dos países
desenvolvidos e os mercados
continuam sofrendo diante das
práticas desleais de Bruxelas e
Washington.

Leilões. O governo americano
já vinha questionando o siste-
ma de leilões feito pelo governo
brasileiro numa reunião em
março. Agora, quer detalhes de
quantas toneladas de cada com-
modity são vendidas em leilões
organizados pelo Estado e qual
é o destino dado à mercadoria.
No fundo, o governo americano
quer saber se a ação do governo
representa um subsídio domés-
tico ou se seria um mecanismo
para subsidiar exportações. Wa-
shington chega a citar a Conab.
No documento encaminhado

ao Brasil e obtido pelo Estado,
os americanos solicitam todos
detalhes: volume de toneladas
leiloadas nos últimos quatro
anos e seu o destino.

Outro questionamento que o

Brasil terá de enfrentar é o feito
pelo Canadá. Ottawa já vem des-
de março pressionando Brasília
a dar detalhes do funcionamen-
to do Plano Brasil Maior. Mas
não em seu capítulo industrial

e, sim, nos benefícios que o pla-
no concede para diversos seg-
mentos do setor de alimentos e
mesmo agrícolas. A preocupa-
ção do Canadá é com relação à
dedução de impostos, como o
INSS, para determinados seto-
res. O Canadá não esconde que
teme perder mercado para suas
exportações em setores que, no
Brasil, passarão a ganhar incen-
tivos.

Por anos, Brasil e Canadá esti-
veram do mesmo lado na dispu-
ta pelo fim das distorções nos
mercados mundiais para o se-
tor agrícola. Mas, há dois anos,
o Brasil superou o Canadá e se
transformou no terceiro maior
exportador agrícola do mundo.
Brasília tem sido amplamente
questionada por sua política co-
mercial protecionista. Mas, até
agora, os ataques tinham se con-
centrado no setor industrial e
de serviços.

● Volume

430 milhões
de litros de vinho foram importa-
dos pela China em 2012

170 milhões
desse total foram vendidos pela
França
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




