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1.Categoria. Com o Pla-
no Real, diz o Instituto
Data Popular, o brasilei-
ro passou a consumir

novas categorias de produtos,
como o iogurte e o eletrodomés-
tico, este último comprado “a
perder de vista”.

2.Proteção. Com o
aperto econômico no
início desta década,
afirma o instituto,

surgiram as “marcas talibãs”, de
baixo custo, forma do consumi-
dor continuar a comprar itens a
que já estava acostumado.

3.Qualidade. A alta da
renda nos últimos
cinco anos fez o clien-
te valorizar a qualida-

de. “O descartável hoje tem que
ser muito barato”, diz Renato
Meirelles, do Data Popular.

AChina se tornou o centro de uma
cadeia globalmente integrada de
suprimento de manufaturas, o
maior país credor e exportador do

mundo e a segunda maior potência econômi-
ca em termos de Produto Interno Bruto
(PIB). Na próxima década, seu crescimento
poderá deixar o PIB do país maior que o dos
Estados Unidos, e elevar a renda per capita
de US$ 3.700 para perto de US$ 13.000. Mas
é prematuro concluir que a China será a
maior superpotência global.

Primeiro, o desenvolvimento da China
atingiu o ponto em que uma nova rodada de
amplas reformas econômicas, sociais e mais
provavelmente políticas é necessária para
impelir o país para diante. Comparadas às
reformas de mercado iniciadas em 1978,
após a morte de Mao Tsé-tung, essas refor-
mas poderão ser mais disruptivas e ameaça-
doras para o domínio do Partido Comunista

e desafiadoras para as instituições chinesas.
Segundo, apesar de a ascensão da China ser
amplamente admirada, também é vista com
desconfiança – não só no Ocidente, mas tam-
bém na Índia e em outros países da Ásia.

Um grande obstáculo é a crise financeira
global. Em países ricos, que respondem por
aproximadamente três quintos da produção
mundial, está começando uma era de austeri-
dade. O valor monetário do PIB deverá se
expandir em torno de 3% ao ano apenas na
próxima década, em comparação com o do-
bro dessa taxa no longo boom que precedeu
a crise. Isso constituirá um grande choque
econômico para a economia exportadora da
China. Como um salto no bungee jump, a
produção subiu de novo desde o fundo do
crash de 2009, precedendo uma nova queda.

De mais a mais, se países devedores oci-
dentais, incluindo Estados Unidos e Grã-
Bretanha, forem obrigados a reduzir o endivi-
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O que torna a China fraca
É prematuro concluir que a
China será, em breve, a maior
superpotência global. Para
continuar crescendo, país terá
de fazer reformas difíceis e
burlar a desconfiança geral

Decoração
planejada
descobre a
classe C
Expansão das redes Dell Anno, Imaginarium
e Zelo prioriza a atração de novos clientes

Artigo

MAURO RAZUK
DIRETOR DA ZELO
“O consumidor mudou muito nos
últimos anos. Há informação,
mais renda e isso influencia no
gosto das pessoas. Mesmo com o
orçamento limitado, o cliente
quer coisas de mais qualidade.”

RENATO MEIRELLES
SÓCIO-DIRETOR DO DATA POPULAR
“O cliente hoje sabe exatamente o
que é bom e o que é ruim. O
produto considerado descartável
tem que ser muito barato.”

CARLOS ZILLI
DIRETOR DA IMAGINARIUM
“Descobrimos que mais
consumidores querem ter um
produto diferente e divertido
dentro de casa.”

Pacote completo. A advogada Pâmela de Lima Lopes planejou vários ambientes de sua casa

Fernando Scheller

A alta da renda e da constru-
ção civil ampliou o público
que consome móveis planeja-
dos e design no País. Empre-
sas desses setores buscam ex-
pansão em shoppings popula-
res e cidades com menos de
500 mil habitantes. Para abrir
100 lojas até 2012, a rede de de-
coração Imaginarium criou lo-
jas compactas para bairros fo-
ra do eixo das classes A e B. To-
deschini e Dell Anno, de cozi-
nhas, crescem com marcas pa-
ra o consumidor emergente.

Para atender a um amplo esco-
po de consumidores, redes de de-
coração e produtos para a casa se
veem obrigadas a melhorar a qua-
lidade do produto de preço mais
em conta. A Zelo, rede de 42 lojas
de cama, mesa e banho, abando-
nou recentemente sua tradicio-
nal linha de edredons populares,
vendida por muitos anos a R$ 45.

“O consumidor não queria
mais pagar o preço pedido pelo
produto, que passou a conside-
rar de qualidade inferior”, conta
Mauro Razuk, diretor da empre-
sa que vai fechar 2010 com recei-
ta de R$ 320 milhões. “O jeito foi
criar outra linha, mais cara, de
tecido importado, com um to-
que mais agradável. Evoluímos
com o cliente.”

Apostando na busca do consu-
midor por produtos mais exclusi-
vos, a Dell Anno criou, em 2009,
a cadeia New, para atrair o clien-
te que antes comprava os armá-
rios vendidos em grandes maga-
zines, como Casas Bahia. Segun-
do o diretor-presidente da Dell
Anno, Frank Zietolie, o cliente
está disposto a apertar o orça-
mento para ter acesso a um pro-
duto personalizado.

Prova disso, diz ele, é a expan-
são da New: em menos de dois
anos, foram abertas 400 lojas, e
mais 200 estão previstas para
2011. Hoje, a marca popular já re-
presenta 20% dos R$ 400 mi-
lhões de faturamento da Dell An-
no – e a expectativa é que esse
número chegue a 30% no curto
prazo. A estratégia de aumentar
a oferta de produtos para a clas-
se C também foi adotada pela To-
deschini, que contabiliza 700
pontos de venda de sua bandeira
“alternativa”, a Italínea.

Preço. Para caber no bolso de
mais consumidores, o preço das
tradicionais cozinhas planeja-
das teve de cair drasticamente.
De acordo com Zietolie, um pro-
jeto médio da Dell Anno custa
cerca de R$ 25 mil, enquanto na
New o valor cai a R$ 6 mil. “A

diferença é que a cozinha da clas-
se A é customizada, enquanto a
da classe C é básica. O móvel pa-
ra esse público tem de ser funcio-
nal, já que essas pessoas geral-
mente vivem em imóveis meno-
res”, explica. Além disso, com o
orçamento mais apertado, o
cliente emergente tende a ser
“duro na queda” ao negociar.
“Eles pesquisam, vão à concor-
rência, pedem desconto e parce-
lamento.”

A troca dos velhos armários de
cozinha por móveis planejados é
vista por Renato Meirelles, sócio-
diretor do Instituto Data Popu-
lar, como mais um elemento na
busca da classe C por qualidade.
Esse universo de consumidores,
que inclui mais de 50% da popula-
ção brasileira, costuma ser espe-
cialmente criterioso na hora da
compra. “A classe C compra me-
nos mercadorias de baixa quali-
dade do que os ricos. Não existe
espaço para erro: se comprar er-
rado, terá de usar aquele item até
o fim”, explica. Pesquisa do insti-
tuto mostra que a cesta de com-
pras das classes A e B tem 37% de
produtos “populares”, propor-
ção que cai a 30% na classe C.

À medida que as opções de mó-
veis planejados crescem, quem
pode acaba fazendo a casa intei-
ra. É o caso da advogada paulista-
na Pâmela de Lima Lopes, de 28
anos. De casamento marcado pa-
ra 2011, ela mandou fazer quarto,
escritório, cozinha, lavanderia e
sala de estar do apartamento de
80 metros quadrados que finan-
ciou no bairro do Tatuapé. Com
a ajuda dos pais e do noivo, gas-
tou R$ 26 mil, graças ao descon-
to dado pelo lojista – um revende-
dor das marcas New e Bentec
amigo do casal. Pâmela conta
que optou por um estilo “clean”,
com algumas ousadias na cor vi-
nho na sala.

Decoração. A Imaginarium, re-
de de Florianópolis que hoje con-
tabiliza 80 lojas no País, resol-
veu investir pesado em áreas co-
merciais voltadas à classe C de-
pois da experiência no Norte
Shopping, no Rio de Janeiro, on-
de o faturamento de um quios-
que quase se equiparou ao de
uma loja “clássica” da empresa
de decoração. Com as 100 novas
unidades previstas para os próxi-
mos dois anos, a Imaginarium
vai mais do que dobrar o número
de pontos de venda, segundo
Carlos Zilli, diretor executivo da
companhia. O faturamento, ho-
je em R$ 90 milhões ao ano, deve
acompanhar a tendência.

Outra rede que pega carona na
ampliação do interesse do brasi-
leiro por design é a Tok & Stok,
que pretende dobrar o número
de lojas até 2013 – hoje, são 32
unidades no País. A rede de mó-
veis e decoração também refor-
çou a área em cozinhas planeja-
das, de olho no mercado imobi-
liário aquecido. “Temos produ-
tos de várias faixas de preço, que
podem atender a diferentes pú-
blicos”, diz Paul Dubrule, dire-
tor financeiro da rede, cujo fatu-
ramento não é revelado, mas su-
pera R$ 500 milhões ao ano.

Principal concorrente da Tok
& Stok, a Etna tinha apenas qua-
tro lojas no início deste ano. Vai
chegar ao fim de 2010 com 11 lo-
jas e deverá atingir 20 pontos de
venda até o fim de 2011. Para fo-
mentar o crescimento, a empre-
sa abriu mercados fora dos Esta-
dos de São Paulo e do Rio, como
Curitiba, Belo Horizonte, Forta-
leza e Campo Grande. A rede,
cujo faturamento cresce 30% ao
ano, afirma que boa parte da ex-
pansão se dará em lojas em for-
mato compacto, criadas neste
ano, e que funcionarão em shop-
ping centers.
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● A China vai adotar uma políti-
ca mais “proativa” na área de
emprego no próximo ano, fazen-
do do emprego uma “prioridade
do desenvolvimento econômico”,
disse um comunicado divulgado
após reunião de três dias entre
as principais autoridades econô-
micas do país. O país também vai
expandir a demanda doméstica,

consumo e importações, e usará
importações para promover rees-
truturação e equilíbrio da econo-
mia, segundo o documento.

A busca “cega” por uma taxa
de crescimento forte não será
mais o foco da política econômi-
ca do governo. A China deverá
“dar mais atenção para qualida-
de e resultados do crescimento,
dar mais atenção ao estímulo do
emprego e à melhoria de vida
das pessoas”, disse o governo,
em no comunicado divulgado pe-
la agência oficial de notícias Xi-
nhua. / DOW JONES NEWSWIRES

damento público e privado, o sistema
global só funcionará suavemente se a
China, a mais prolífica credora do mun-
do, poupar menos. Por enquanto, a pou-
pança bruta chinesa de 53% do PIB origi-
na os superávits comerciais enormes
que são o foco das crescentes tensões
globais sobre sua taxa de câmbio e suas
políticas econômicas. Esses “desequilí-
brios globais” não resolvidos estão no
centro da crise financeira, mas estão
também por trás das recente “guerras
monetárias” e da crescente incidência
de protecionismo comercial e na conta
de capital.

Segundo a organização de monitora-
mento independente, Global Trade
Alert, o G-20 que se reuniu em Seul em
meados de novembro é responsável pe-
la maioria das 400 medidas de restrição
comercial sancionadas nos dois últi-
mos anos. China, Brasil e África do Sul
estão controlando suas moedas e endu-
recendo ou impondo controles ao in-
gresso de capital estrangeiro.

Em suma, o modelo de desenvolvi-
mento da China precisa mudar para con-
tinuar prosperando. Seus líderes preci-
sam estender os avanços econômicos
das cidades ricas para a zona rural negli-
genciada, das regiões costeiras avança-
das para o interior menos desenvolvi-
do, e do investimento industrial e manu-
fatureiro para a demanda de consumo e
indústrias produtoras de serviços.

A China também terá de mudar a for-
mação de renda e riqueza das compa-
nhias para os consumidores adotando
uma taxa de câmbio mais flexível, e per-
mitindo o desenvolvimento de taxas de
juros determinadas pelo mercado. Ela
terá de elevar salários e estender os sis-
temas de previdência social e saúde. E
terá de reformar empresas estatais para
que possam desviar lucros para as famí-
lias via o pagamento de dividendos.

No esboço do Plano para Doze Anos,
que deve ser aprovado na primavera chi-
nesa de 2011, a China começa a debater
reformas ao longo dessas linhas, além

de propostas para elevações nos preços
da terra, da energia e da água para com-
bater a degradação ambiental e a polui-
ção. No entanto, parece improvável que
ocorram reformas radicais antes de
uma nova liderança se instalar em 2012.
A maneira como a China progredirá ca-
berá então ao sucessor de Hu Jintao, Xi
Jinping, engenheiro hidráulico por for-
mação e recém-nomeado líder em espe-
ra, que anteriormente dirigiu duas pro-
víncias costeiras, Fujian e Zhejiang. Xi,
relativamente desconhecido, não é tão
respeitado nem experiente quanto a
maioria de seus antecessores.

A questão-chave, porém, não é a cons-
ciência da necessidade de mudança,
mas se o Partido Comunista estará dis-
posto a ela. Estima-se que o país já expe-
rimenta cerca de 100 mil incidentes de
insatisfação por ano, no que o sociólogo
Yu Jianrong chama de “incidentes es-
pontâneos de escape” sobre salários,
condições sociais, corrupção e injusti-
ça. Uma mudança econômica e política

será ainda mais disruptiva e impopular.
Ao mesmo tempo, no mundo em ge-

ral, a assertividade da China está come-
çando a encontrar mais resistência. A
China fez apelos ruidosos sobre refor-
mas na governança financeira global,
políticas de instituições como o Fundo
Monetário Internacional e o papel do
dólar americano. Ela está construindo
uma nova Rota da Seda se estendendo
ao Oriente Médio e à África, na qual tro-
ca apoio político, bens e know-how pelo
acesso a recursos naturais críticos. Co-
mo o maior emissora mundial de dióxi-
do de carbono, o país é decisivo para
negociações sobre mudanças climáti-
cas, e também está desenvolvendo uma
posição de liderança em tecnologias
com baixas emissões de carbono.

Não são somente os Estados Unidos
que veem essa nova China com senti-
mentos confusos, mas também Índia e
Japão, entre outros. A recente colisão
de um barco de pesca chinês com dos
barcos de patrulha japoneses perto das

disputadas Ilhas Senkaku – um pe-
queno arquipélago na costa nordeste
de Taiwan – levou o chanceler japo-
nês, Seiji Maehara, a se perguntar se
os países agora estão vislumbrando
“a essência da China”.

Uma reforma doméstica bem-su-
cedida fará da China um ator global
menos espinhoso no cenário mun-
dial. Mas esse sucesso não está mini-
mamente garantido; demandará
grandes transformações políticas e
institucionais. Essas são apropriadas
a uma economia moderna com uma
classe média ascendente e economi-
camente poderosa, mas pode se mos-
trar um objetivo distante mesmo pa-
ra um Partido Comunista, se não
mais marxista, confuciano./
TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK
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China vai priorizar combate à inflação
Alta dos preços foi um dos principais temas de conferência de três dias em Pequim depois de índice atingir maior nível em 28 meses

QILAI SHEN/EFE

PEQUIM

O governo chinês disse, on-
tem, após conferência econômi-
ca, que dará maior prioridade pa-
ra manter os preços estáveis. Em
comunicado divulgado por meio
da agência oficial de notícias Xi-
nhua, a China reiterou que vai
implementar uma política fiscal
“ativa” e uma política monetária
“prudente” no próximo ano. A
política fiscal será utilizada para
manter crescimento estável e
melhorar a estrutura da econo-
mia, segundo o documento.

O comunicado segue-se a uma

conferência de três dias para a
área econômica, uma reunião de
alto nível dos líderes de política
econômica. O documento reite-
rou o posicionamento frequente-
mente repetido sobre o yuan, di-
zendo que continuará aprimo-
rando o mecanismo de taxa de
câmbio e que manterá o yuan ba-
sicamente estável em uma taxa
razoável.

O país também afirmou que
vai garantir um ambiente econô-
mico saudável e estável no próxi-
mo ano, ao dizer que buscará me-
lhor relação entre manter um
crescimento estável e relativa-

mente rápido, reestruturação
econômica e gerenciamento das
expectativas de inflação.

No sábado, dados oficiais mos-
tram que a inflação chinesa ultra-
passou as previsões e chegou ao
maior nível em 28 meses no acu-
mulado do ano até novembro,
mostrando sinais de grande au-
mento nos preços dos alimentos
e colocando pressão no governo
para intensificar um aperto mo-
netário. O índice de preços ao
consumidor avançou 5,1% em
2010 até o mês passado, ante lei-
tura de 4,44% em outubro, infor-
mou o escritório local de estatís-

ticas (NBS, na sigla em inglês).
Também o índice de preços ao
produtor subiu 1,4% em novem-
bro, ante elevação de 0,75 em ou-
tubro. Em relação ao mesmo
mês do ano passado, a alta foi de
6,1%.

Um dia antes da divulgação
dos dados, o banco central chi-
nês elevou o depósito compulsó-
rio a bancos pela terceira vez em
um mês, para enxugar parte do
excesso de liquidez da econo-
mia, que estão puxando os pre-
ços para cima. Com a inflação su-
bindo, analistas dizem que ações
mais definitivas são necessárias.

Na semana passada, econo-
mistas já levantaram a hipótese
de que uma alta da taxa de juros
fosse anunciada ainda neste fim
de semana.

Valorização do yuan. Com rela-
ção à polêmica sobre o yuan, o
vice-diretor do órgão regulador
de política cambial do país reite-
rou que uma valorização mais rá-
pida do yuan prejudicaria os ex-
portadores chineses, sugerindo
ser improvável que a China per-
mita que a moeda se valorize em
ritmo mais acelerado. “As com-
panhias chinesas não suportam
isso”, afirmou Deng Xianhong,
vice-diretor da Administração
Estatal para Câmbio (Safe, na si-
gla em inglês).

O atual sistema cambial traba-
lha em favor de prevenir que os
exportadores locais sofram de-
masiadamente com uma valori-
zação do yuan, acrescentou a au-
toridade nos bastidores da confe-
rência.

Tanto exportações quanto im-
portações avançaram a níveis re-
cordes em novembro e o superá-
vit comercial teve leve estreita-
mento para um patamar ainda
elevado de US$ 22,9 bilhões,
mantendo pressão sobre Pe-
quim para permitir um ritmo ace-
lerado de apreciação do yuan.

A maior pressão para que a Chi-
na desvalorize o yuan vem das
autoridade americanas, com

que os chineses mantêm forte su-
perávit comercial.

Especulação imobiliária. Uma
gramde preocupação do gover-
no chinês diz respeito à especula-
ção imobiliária, o mundo teme o
estouro de uma nova bolha. Se-
gundo o vice-diretor do centro
de pesquisa política do MInisté-
rio do Desenvolvimento Urbano
e Rural, Oin Hong, a China conti-
nuará restringindo a especula-
ção no setor de imóveis nos pró-
ximos cinco anos, sem fornecer
maiores detalhes. A China ado-
tou várias medidas neste ano pa-
ra restringir a especulação imobi-
liária e bolhas de preços de ati-
vos, incluindo elevação de paga-
mentos iniciais, aumento das ta-
xas de hipotecas e restrição de
financiamento para compras adi-
cionais de residências.

Estímulo ao
emprego entra no
radar do governo

5,1%
foi o avanço do índice de preços
ao consumidor anualizado até
novembro ante mês anterior; em
outubro a alta foi de 4,4%

1,4%
foi a alta do índice de preços ao
produtor no mesmo período; em
outubro, a alta foi de 0,45%

Preços. Alta dos alimentos tem puxado a inflação para cima

● Disparada
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