
O varejo chegou a um
ponto de inflexão
devido à combinação
de fatores como o
crescimento econômico
mais lento, mudanças
de hábitos de consumo
e o rápido crescimento
do comércio eletrônico”

AChina, segundo maior
consumidormundial demilho, deve
aumentargradualmente suas
importações dogrão afimde
atender àcrescente demanda,
refletindo odesafio que o país
enfrentaao tentaratingir a
autossuficiência naproduçãode
alimentos.

Adependência cadavezmaior
daChinanas importaçõesde milho
podegeraruma mudança a longo

prazono comércio mundial de
grãos eapoiar os preços
internacionais.

Ascompras chinesas já tiveram
umgrande impactosobreos
preços domilho.Quando o país
comprouum volumerecordeem
2011/12,acabou porelevaro preço
referênciadoprodutonegociado
emChicagoa US$8 por bushel
(27,2quilos), maisque o dobroda
média daúltimadécada.

Qualquermudançanapolítica
deautossuficiênciademilhopoderia
seroiníciodeumcrescimentoa
longoprazonasimportações,e
colocariaocerealnumaposição
semelhanteàdasoja,ondeapolítica
foiabandonada.Asimportações
chinesasdesojasubiramfortemente
naúltimadécadaedeverãoatingir
69milhõesdetoneladasem2013/14,
representandomaisde60%das
exportaçõesglobais.

“Nósiremosexpandir
gradualmenteasimportações
demilho”,disseoministro
HanChangfuàimprensaoficial,em
umaentrevistapublicadanowebsite
doministério(www.moa.gov.cn).“O
crescimentodoconsumodecarnes,
ovoselaticínioselevouademanda
porgrãospararação...Aexpansão
daindústriadoprocessamentodo
milhotambémprecisademais
milho.”Reuters

Relatórioda Lianhua,
rede de supermercados com
4.500 lojas na China

“

Se as coisas estão realmente come-
çando a melhorar para a econo-
mia da China, com dados melho-
res que o esperado divulgados re-
centemente pelo governo, nin-
guém parece ter avisado as maio-
res varejistas do país.

Uma análise feita pela Reuters
sobre o lucro do primeiro semes-
tre das companhias mostrou que
mais de 20 empresas chinesas que
vendem de calçados a alimentos
não estavam convencidas que a de-
saceleração atingira o fundo do po-
ço, assim como seus clientes, tra-
dicionalmente moderados nas
compras em geral.

“A realidade por trás dos núme-
ros é mais sombria”, disse a Belle
International Holdings, líder no
varejo de calçados, após uma sé-
rie de dados, apoiados por declara-
ções do governo, terem indicado
estabilização da segunda maior
economia do mundo, depois de
dois anos de retração no cresci-
mento.

“Existem incertezas com as
perspectivas para o futuro, com a
economia lutando com uma tran-
sição difícil, que envolve o reequi-
líbrio estrutural e a reestrutura-
ção do modelo de crescimento”,
disse a Belle, que tem um valor de
mercado de US$ 11,6 bilhões e ad-
ministra mais de 18 mil pontos de
venda em 360 cidades chinesas.

“Numa reação defensiva, os
consumidores estão cada vez
mais inclinados a poupar e menos
dispostos a gastar”, acrescentou.

Os economistas há muito tem-

po duvidam da veracidade dos da-
dos econômicos oficiais e esse ceti-
cismo aumentou depois da China
ter traçado um rumo para o cresci-
mento apoiado sobre o avanço do
consumo. A medida oficial de ven-
das no varejo, por exemplo, conta
uma venda a partir do momento
do envio do produto, e não quan-
do o artigo é efetivamente comer-
cializado.

De todo o modo, os dados mais
recentes apoiam as queixas dos va-
rejistas. As vendas no varejo cres-
ceram 13,2%em julho sobre o mes-
mo período do ano passado, uma
desaceleração ante os 14,3% de
crescimento anual em 2012, e
17,1% de crescimento em 2011.

“A confiança do consumidor
não mostrou nenhum sinal de re-
cuperação significativa, afetando
muitas empresas”, disse a varejis-
ta de moda masculina China Li-
lang, que tem 3.500 lojas no país.

Esta incerteza sobre o futuro
ressalta a dificuldade que tanto o
governo quanto as varejistas têm
de convencer os consumidores a
abrirem suas carteiras em um país
com uma das maiores taxas de
poupança do mundo.

“O setor de varejo tradicional
chegou a um ponto de inflexão de-
vido à combinação de uma varie-
dade de fatores, incluindo o cresci-
mento econômico mais lento, mu-
danças de hábitos de consumo e o
rápido crescimento do comércio
eletrônico”, disse a rede Lianhua,
que opera mais de 4.500 super-
mercados em toda a China.

“O aumento da taxa de poupan-
ça indica que a China ainda tem
um longo caminho a percorrer pa-
ra se transformar em uma econo-
mia movida pelo consumo”, disse
a empresa em no relatório que
acompanha seu balanço.

A economia pessoal das famílias
chegou a cerca de 38% do rendi-
mentodisponívelem2012,deacor-
do com economistas. O Fundo Mo-

netário Internacional (FMI) disse
quea taxa depoupançadas famílias
emáreasurbanas daChinaerainfe-
rior a 20% do rendimento disponí-
vel em meados dos anos de 1990.

PMI indica atividade
industrial em recuperação
A atividade industrial da China
cresceu pela primeira vez em qua-
tro meses em agosto , mostrou on-
tem a pesquisa Índice de Gerentes
de Compras (PMI, na sigla em in-
glês), no mais recente sinal de que
a segunda maior economia do
mundo pode ter evitado uma forte
desaceleração.

A leitura final do PMI do Ma-
rkit/HSBC de indústria da China
subiu para 50,1 em agosto, ante
47,7 em julho, em linha com a pre-
liminar da semana passada. A pes-
quisa foi divulgada um dia depois
de o PMI oficial de indústria da
China mostrar que a atividade se
expandiu no ritmo mais rápido
em mais de um ano em agosto,
com um salto nas novas encomen-
das. Reuters
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Demanda cresce e força país a aumentar importação de milho

Comércio on-line e
poupança desafiam
o varejo na China
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Vendas crescem menos que em 2011 e 2012, em parte, devido ao

avanço das vendas eletrônicas e ao hábito dos chineses de poupar

Varejochinêscresce,masemritmomenorquenosanosanteiores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 set. 2013,  Mundo, p. 28.
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