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Eletrônicos com preços abaixo

dos praticados no mercado são
destaque em sites de compras
de importados. No entanto, a
mesma facilidade de visualiza-
ção não se estende ao contato
dessas empresas. O Estado pe-
diu informações sobre fornece-
dores e prazos de entrega a três
empresas do ramo e, depois de
três dias de tentativas, não obte-
ve resposta de nenhuma delas.
Entretanto, os sites MPX Shop,
Compre Direto da China e

Neon Eletro são alvo de protes-
tos dos consumidores na inter-
net e no Procon.

A importadora MPX Shop se
define em seu endereço eletrô-
nico como um portal em língua
portuguesa para compradores
brasileiros de produtos adquiri-
dos diretamente da China. A se-
de, segundo o site, é em Hong
Kong. No site Reclame Aqui, é
avaliada como “não recomen-
dada”, com 1.345 reclamações.

Apenas 19% dos clientes que se
queixaram voltariam a com-
prar no portal. As principais crí-
ticas são referentes a descum-
primento de prazos de entrega,
que segundo o site variam en-
tre 15 a 35 dias. Alguns clientes,
entretanto, afirmam estar há
meses sem informações do pe-
dido. Outras críticas são sobre
produtos incorretos e mau
atendimento.

O site Compre Direto da Chi-

na se diz um importador “100%
brasileiro”. A reportagem en-
trou em contato com a empre-
sa pelo SAC, o único meio dispo-
nível, mas não teve resposta.
No Reclame Aqui foram regis-
tradas 454 críticas nos últimos
12 meses. Os relatos são de de-
mora na entrega de produtos e
impossibilidade de comunica-
ção com a empresa. Um consu-
midor de Mato Grosso, por
exemplo, afirma estar há seis

meses sem informações sobre
suas compras. Outro, de Colati-
na (ES), conta que espera a en-
trega há cinco meses. Nesse
meio tempo, coleciona e-mails
não respondidos. O prazo máxi-
mo estabelecido no site da em-
presa é de 32 dias.

O Neon Eletro, importador
de produtos dos Estados Uni-
dos, está na lista de sites não
confiáveis do Procon no Esta-
do de São Paulo. A empresa for-
nece em sua fan page no Face-
book alguns telefones para os
consumidores, mas os núme-
ros não existem.

● O primeiro-ministro chinês, Li
Keqiang, deve participar hoje da
cerimônia de inauguração da es-
perada zona de livre comércio
em Xangai, projeto considerado
por defensores de reformas no
governo central como um dos
grandes passos para a abertura
de setores importantes da econo-
mia chinesa a uma maior concor-
rência do capital privado.

As regras sobre a zona de livre
comércio serão implementadas
em três anos, a começar na próxi-
ma terça-feira. A China prometeu
reduzir as restrições aos setores
de serviços e finanças e posicio-
nar a área como local de testes
para reformas.

O plano traçado para a área
deve prever que empresas es-
trangeiras possam oferecer dire-
tamente alguns serviços de inter-
net e acaba com a proibição da
venda de videogames. A área tes-
tará também o uso de taxas de
juros baseadas no mercado e a
conversibilidade do yuan na con-

ta de capital “conforme as condi-
ções permitirem”, segundo comu-
nicado do Conselho Estatal.

A zona de livre comércio vai
encorajar investimentos exter-
nos por empresas chinesas e de-
senvolver o uso internacional do
yuan em resseguros. Bancos es-
trangeiros e joint ventures serão
incentivados e o capital privado
doméstico poderá ser investido
em bancos e joint ventures den-
tro da área.

A zona de livre comércio cobri-
rá 28,8 quilômetros quadrados e
ligará quatro áreas de comércio
especial já existentes.

Mauricio Vargas, presidente do site Reclame Aqui presidente do site ReclameAQUI

Empresas de importação colecionam reclamações

“A farra dos sites brasileiros vendendo produtos da China foi um desastre.”

DENIS FERREIRA NETTO/ESTADÃO

Sites chineses querem mais brasileiros
De olho na maior parcela de compradores dessas lojas virtuais, governo da China vai diminuir a espera pelos produtos e reduzir as taxas

Governo inaugura
zona franca e deve
reduzir restrições

Diogo Ferreira Gomes
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PEQUIM

O que já era um ‘negócio da
China’ ficará melhor. Os 2,8
milhões de brasileiros que
compram em sites chineses
vão esperar menos pelas en-
tregas e pagar menos taxas,
porque o governo chinês está
tomando medidas de estímu-
lo para as lojas virtuais vende-
rem mais ao exterior. 

Após um recente fiasco nas
exportações, que em junho tive-
ram a maior queda desde a crise
de 2009, a China se apressou a
facilitar a vida dos varejistas
que despacham para fora do
país, numa tentativa de ficar me-
nos dependente do comércio
tradicional. A três meses do Na-
tal,pode ser um estímulo impor-
tante para fisgar os comprado-
res brasileiros, que esperam até
90 dias por uma remessa do
país asiático.

Segundo uma pesquisa do si-
te de pagamentos online Pay-
Pal, 48% das pessoas no Brasil
que fazem compras em sites do
exterior recorrem a páginas da
China, mais do que os consumi-
dores americanos (39%), aus-
tralianos (31%) britânicos
(23%) e alemães (17%).

Em benefício especial de bra-
sileiros, já que são os clientes
mais cativos e geograficamente
distantes, essa nova política fa-
cilitadora da China se concen-
tra no e-commerce para o exte-
rior, porque internamente ele
já está indo bem. Os chineses de
baixa renda já estão preferindo
os sites – principalmente nas ci-
dades menores, onde as lojas fí-
sicas têm menos opções. Antes
de o pacote de estímulos che-
gar, as vendas online chinesas já
tinham saltado 24% no primei-
ro semestre em termos anuais,
para US$ 711 bilhões.

Estímulo fiscal. As novas facili-
dades para os sites exportarem
se referem a desembaraço adua-
neiro e serviços de pagamentos
online, mas o Ministério do Co-
mércio já prometeu estímulo
fiscal e crédito especial ainda pa-
ra este ano. Por enquanto, as
mudanças só valem para pági-
nas registradas nas cidades de
Xangai, Chongqing, Hangzhou,
Ningbo e Zhengzho, mas a par-
tir de 1.º outubro entrarão em
vigor na China inteira.

Entre as medidas que o gover-
no está tomando para facilitar a
exportação via e-commerce es-
tá a concessão de empréstimos
mais baratos para lojas que ven-
dem online, incentivos para
construção de centros de distri-
buição, emissão mais rápida de

fatura para exportação, redu-
ção de tarifas, inauguração de
um megacentro de distribuição
na cidade de Hangzhou, autori-
zação para a cidade de Ningbo
construir um centro de distri-
buição que funcionará a partir
de 2014 e será um polo nacional
de escoamento. Mais a longo
prazo, promete criar uma plata-
forma nacional de logística e
melhorar a estrutura de cor-
reios em cidades médias.

Luva. Remessas mais rápidas e
baratas cairão como uma luva
para brasileiros como Adriana
Santiago. Moradora de Curiti-
ba, a microempresária renovou
o guarda-roupa inteiro só com
roupas e acessórios comprados
diretamente de sites chineses.

“Em geral os preços pratica-
dos na China são metade dos
valores de peças similares aqui
no Brasil, mas o desconto pode
ser maior dependendo da peça.

Já comprei uma blusa por US$
20 e vi a mesma peça em um
shopping por R$ 239”, conta.

Os produtos que os brasilei-
ros mais compraram pela inter-
net no primeiro semestre fo-
ram roupas e calçados, mas no
caso de sites chineses a prefe-
rência se dá por produtos eletrô-
nicos, segundo a Câmara Brasi-
leira de Comércio Eletrônico
(Câmara-e.net). “Existe a ques-
tão do preço, mas muitos produ-

tos, principalmente em ima-
gem e som, já estão disponíveis
lá fora e ainda não chegaram ao
aqui”, diz o diretor da Câmara-e.
net, Gerson Rolim.

Espaço. Apesar da prolifera-
ção de sites chineses, Rolim não
acredita que eles já represen-
tem ameaça para os varejistas
brasileiros. “Dos 90 milhões de
internautas brasileiros, só 45 mi-
lhões fazem compras pela inter-
net. Então ainda há um merca-
do muito grande para crescer.”

A corretora de imóveis Márjo-
re Campos, do Rio de Janeiro,
engrossa o time dos brasileiros
que pechincham em sites chine-
ses e ficam satisfeitos. No caso
dela, a economia foi de milha-
res de reais em um só produto.

Ao fazer um levantamento e
descobrir que um vestido de
noiva não sairia por menos de
R$ 12 mil novo ou R$ 1,7 mil alu-
gado, encomendou um da Chi-
na. Pagou R$ 700, e nem foi um
dos modelos mais baratos.
 Chegou em um mês. “O vestido
era muito bom, de ótima quali-
dade”, elogia.

Essa lua de mel, no entanto,
pode acabar mais cedo do que

se imagina. O presidente do site
Reclame Aqui, Mauricio Var-
gas, diz que existem falsifica-
ções de sites chineses, ou seja,
sites que na verdade são brasilei-
ros e só revendem ou fazem a
intermediação. “A farra dos si-
tes brasileiros vendendo produ-
tos da China foi um desastre,
com mais de 120 mil reclama-
ções nos últimos dois anos. Os
produtos são realmente bara-
tos, mas são de baixa qualidade
em 70% dos casos, como os Hi-
Phones, imitação do iPhone.”

Os sites chineses originais, se-
gundo o especialista, têm estru-
tura de distribuição, remessa e
logística “bem melhor”. Para
não comprar no lugar errado,
olhos bem abertos para dois de-
talhes: os sites chineses falsifi-
cados têm tempo de entrega
muito acima da média e geral-
mente estão em inglês.

Consumidores
se queixam da demora
nas entregas e falta
de comunicação com
as lojas virtuais

Adriana renovou o
guarda-roupa com
peças compradas
em sites chineses
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




