
Produto: ESTADO - SP - 8 - 09/02/07 B8 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

S E XTA- F E I R A ,  9  D E  F EV E R E I R O  D E  2 0 0 7 WSJ.com/brasil

Autoridades européias
devem argumentar

hoje na OMC que a recupe-
ração das vendas da
Boeing é uma prova de que
os subsídios pagos à euro-
péia Airbus não prejudi-
cam a gigante aeroespacial
americana. Desde 2004, os
EUA questionam na OMC
cerca de US$ 20 bilhões em
subsídios dados à Airbus.

* * *

n A EMI, gravadora britâ-
nica, vem negociando com
várias varejistas a possibi-
lidade de vender todo o seu
catálogo no formato MP3,
que pode ser livremente
copiado e tocado em qual-
quer aparelho, segundo
pessoas a par do assunto. 

* * *

n A Bain, firma americana
de participações, fez oferta
para comprar a varejista
sul-africana Edcon por US$
3,5 bilhões, disse a Edcon,
cujo conselho aprovou a
oferta. O negócio é a maior
compra alavancada do país.

* * *

n A Kodak disse que seu
plano de reestruturação em
três anos será concluído
este ano, como planejado, e
que o total de vagas corta-
das será ampliado de até 28
mil para até 30.000. 

n O ABN Amro, da
Holanda, disse que seu
lucro cresceu 4,9% no
quarto trimestre, em rela-
ção a um ano antes, para
US$ 1,8 bilhão, em parte
devido à venda de imóveis.
O banco disse que vê forte
potencial de crescimento
em 2007 em suas princi-
pais áreas de crescimento:
Brasil, Ásia e Itália.

* * *
n O governo dos EUA deve
estimular o desenvolvi-
mento de combustíveis
alternativos, disseram 40
de 47 economistas que res-
ponderam a um levanta-
mento do WSJ.com. Des-
ses, a maioria propôs uma
maior tributação da gasoli-
na.

* * *
nA Índia autorizou a venda
de participações minoritá-
rias em três energéticas
estatais. As vendas devem
gerar US$ 340 milhões, que
serão destinados a obras de
infra-estrutura.

* * *
n A Alstom, empresa fran-
cesa de engenharia, disse
que Itália e França serão os
primeiros mercados para
seus trens TGV de alta velo-
cidade, e que espera fechar
contratos na casa dos
bilhões de euros até 2008.

I NTERNAC IONAL

AAmérica Móvil, opera-
dora mexicana de

celular, disse que investirá
US$ 10 bilhões entre 2007 e
2009, para instalar tecnolo-
gia de terceira geração na
América Latina e atrair 50
milhões de novos assinan-
tes na região. No Brasil, a
América Móvil é dona da
Claro.

* * *

n O México viu sua produ-
ção automobilística cair
15% em janeiro, em relação
a um ano antes, para
131.935 unidades, disse a
associação das montadoras
Amia. Houve uma queda
de 20,7% nas exportações.

* * *

n A produção de cobre do
Peru cresceu 3,9% em 2006,
para 1,05 milhão de tonela-
das, disse o Ministério de
Energia e Minas. A produ-
ção de ouro caiu 2,3%.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Advent International,
uma firma americana de
participações que no
Brasil é dona da varejista
Brasif, disse que comprou,
em parceria com o grupo
financeiro argentino GST,
80% da financeira uru-
guaia Pronto!. Os valores
não foram revelados.
n O Santander, da Espa-
nha, disse que abrirá uma
financeira no Chile em
joint venture com a SKBer-
gé, distribuidora chilena de
automóveis do conglomera-
do espanhol Bergé. Os ter-
mos não foram revelados.

* * *
n O Ministério da
Fazenda do Peru foi auto-
rizado a emitir até US$
720 milhões em títulos
soberanos no mercado
local em 2007.
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TÓQUIO — O Japão provavel-
mente vai divulgar indicadores
econômicos otimistas, que
podem interromper a tendência
de desvalorização do iene e moti-
var a decisão de aumentar a
baixa taxa de juros do país. Mas
economistas dizem que a mudan-
ça de direção, se houver, pode
ser temporária, dada a contínua
fraqueza do consumo no país.

Em média, os economistas
esperam que o Japão anuncie
crescimento anualizado do PIB
de quase 4% no quarto trimestre
de 2006. Isso ultrapassaria
amplamente o crescimento anê-
mico de 0,8% no trimestre ante-
rior. Os dados devem ser divul-
gados na próxima quinta-feira.

Um forte crescimento do PIB
no último trimestre pode abrir
caminho para que o Banco do
Japão finalmente aumente a

taxa de juros em sua reunião
mensal em 21 de fevereiro,
depois de decidir não o fazer
em dezembro e janeiro.

Uma decisão como essa pode
impulsionar temporariamente o
iene, que andou caindo nos últi-
mos meses. Se o Banco do

Japão aumentar os juros, os
investidores podem se sentir
mais atraídos a pôr seu dinhei-
ro em ativos em ienes, fortale-
cendo a moeda. Neste momen-
to, com a meta de juros do
banco central em 0,25% ao ano,
os investidores têm vendido
ienes para comprar ativos
estrangeiros com rendimento
maior, pressionando a moeda
japonesa.

O iene perdeu mais de 15%
do seu valor em relação ao euro
no ano passado e, recentemen-
te, atingiu o valor mais baixo
em relação ao dólar dos últimos
quatro anos, antes de valorizar-
se novamente na última sema-
na. No fim de quinta-feira, ele
estava sendo negociado a 121,18
ienes para um dólar e 156,4
ienes para um euro.

Apostas nos destinos da polí-
tica monetária no Japão, e na
cotação do iene, dependem
muito de como a economia japo-

nesa está crescendo. A estima-
tiva de 4% para o período mais
recente mostra mais uma recu-
peração depois de um terceiro
trimestre extraordinariamente
fraco do que uma explosão de
crescimento. Para 2007, os eco-
nomistas prevêem que o Japão
crescerá a modestos 2% ou um
pouco mais que isso.

A razão para o crescimento
relativamente baixo do Japão,
dizem economistas, é que o con-
sumo tem se mantido fraco ape-
sar de um período de expansão
econômica que já dura cinco
anos. Os economistas esperam
que o consumo se recupere
rapidamente nos próximos
números do PIB, depois de uma
retração de 3,7% no índice
anualizado do trimestre de
julho a setembro. Mas o motivo
por trás do consumo fraco con-
tinua presente: apesar de gor-
dos lucros empresariais, os
salários não têm subido.

PIB japonês mais forte pode dar fôlego ao iene
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O ícone do rock Eddie Van Halen e
o vocalista original de sua banda,
David Lee Roth, passaram a maior
parte dos últimos 20 anos falando mal
um do outro por causa da separação

amarga do conjunto em meados dos
anos 80. Mas na sexta-feira passada a
banda Van Halen colocou um comuni-
cado em seu site indicando que se jun-
taria novamente ao espalhafatoso Roth
para uma turnê em 40 cidades. 

O motivo para deixar as mágoas
para trás é simples: economicamente,
muitas bandas valem mais juntas do
que separadas. O ressentimento entre

Van Halen e Roth certamente vai des-
pertar interesse — e isso não leva em
conta a curiosidade adicional que surgi-
rá com o fato de que Van Halen colocou
seu filho de 15 anos, Wolfgang, como
novo baixista da banda. Executivos cal-
culam que, com base num cachê garan-
tido de US$ 850.000 por apresentação, a
turnê vai provavelmente gerar receitas
de pelo menos US$ 34 milhões, o que
seria um tremendo sucesso.

Enquanto a indústria dos megas-
hows se pre-
para para a
t e m p o r a d a
2007 de tur-
nês, a maior
expectativa,

tanto entre fãs quanto produtores de
eventos, está reservada para bandas
que não são ouvidas ao vivo há anos, até
décadas. Já foram anunciadas reencon-
tros de bandas tão díspares quanto Van
Halen e Rage Against the Machine, e
várias outras menos expressivas. 

Bandas como The Police e Genesis
devem montar novas turnês, mas ainda
não anunciaram oficialmente. Mas os

indícios estão surgindo cada vez mais
rapidamente. Neste fim de semana, o
Police — que lançou seu último disco de
estúdio em 1983 — deve tocar na entre-
ga do Grammy. É provável que a banda
faça uma turnê, apesar de pessoas a
par da situação dizerem que vários
detalhes importantes ainda têm de ser
finalizados. Há alguns anos, Prince
usou o Grammy para uma prévia de
uma turnê que teve enorme sucesso. 

O ressurgimento de bandas antigas
é, em parte, uma conseqüência do declí-
nio contínuo das gravadoras. Como elas
não conseguiram lançar grandes nomes
nos últimos anos, a indústria dos shows
começou a procurar bandas já conheci-

das para manter a casa cheia. Com pou-
cas exceções — como Sting, vocalista e
baixista do Police — a maioria dos inte-
grantes dessas bandas não tem sido tão
bem sucedida na carreira solo. 

“Há uma necessidade de grandes
nomes em nosso negócio”, diz Randy
Phillips, diretor-presidente da AEG
Live, subsidiária da Anschutz Corp. e
segunda maior produtora de shows dos
Estados Unidos. “Pelo lado das ban-
das, há a necessidade de dinheiro.” 

Em 2005, a banda de blues rock
Cream faturou US$ 10,6 milhões em
apenas três shows no
Madison Square
Garden, em Nova
York, o que ajudou a
impulsionar o fenômeno.
Uma porta-voz do líder do
Cream, Eric Clapton, disse que
o trio não tem planos de fazer
mais apre-
sentações ou
gravar novos
discos.

Apesar
do desempe-

nho do Cream na bilheteria, os shows de
reencontro não são mais apenas reser-
vados aos cinqüentões grisalhos mais
famosos. A diferença entre o auge de
uma banda e o período em que o reen-
contro se torna possível encolheu tanto
que bandas unidas até poucos anos
atrás já estão se reunindo em turnês.

Seis anos depois de separar-se, a
banda Smashing Pumpkins está plane-
jando o que seu site chama de uma

“turnê mundial de lágri-
mas”. Detalhes não foram
revelados, mas dois dos
integrantes originais do
quarteto de rock alternati-

vo não estarão disponíveis.
O impacto de tais mudan-
ças de integrantes pode ser
difícil de medir, mas uma

série de apresentações
recentes do Guns N’Roses
teve uma performance irre-
gular nas bilheterias, gra-
ças em boa parte à ausên-
cia dos integrantes origi-
nais, exceto pelo vocalis-
ta Axl Rose.

Antes juntos que sumidos: bandas de rock extintas voltam a se reunir nos palcos

The Police e Cream (ao
centro, à dir.) aprovei-
tam a onda dos revivals.

W
ire

Im
ag

e

Van Halen vai
voltar a tocar
com David Lee
Roth.

R
eu

te
rs

C
or
bi
s

POR MIHO INADA

THE WALL STREET JOURNAL

TÓQUIO — Numa tarde recente,
Misaki Ando entrou na longa fila de
crianças em um parque temático
coberto na capital japonesa. Mas a
menina de nove anos não estava espe-
rando para jogar fliperama ou andar
no carrinho-trombada. Ela queria tes-
tar sua habilidade como frentista
num posto de gasolina de fantasia.

“Lavei carros e abasteci”, disse
Misaki, animadamente. “Foi o traba-
lho de que eu mais gostei”.

Misaki passava o dia no
Kidzania, um parque temático
inventado no México que, em
Tóquio, tem 6.000 metros quadrados
dedicados a fornecer às crianças, de
maneira divertida, um gostinho do
que é trabalhar. O parque tem 50
pavilhões patrocinados por empre-
sas, que dão a chance de que crianças
experimentem 70 tipos de trabalho, entre
eles os de piloto, dentista, engenheiro elé-
trico e entregador de encomendas.
Enquanto experimentam a odontologia, por
exemplo, as crianças fingem que são den-
tistas em treinamento, aprendendo como
surgem as cáries e inserindo obturações
nos dentes de um boneco que representa o
paciente.

O Kidzania é um grande sucesso no
Japão desde que abriu suas portas em outu-
bro. Os ingressos de fim de semana já estão
vendidos até abril. Alguns pais demonstram
tanta vontade de levar seus filhos ao parque
que fazem fila nas primeiras horas da
manhã para arrematar os 50 a 200 ingressos
não reservados que o parque põe à venda
todos os dias.

Criado pela Kidzania de México S.A., que
lançou os parques na Cidade do México e em
Monterrey alguns anos atrás, o conceito
pode chegar também ao Brasil. A Kidzania
diz estar em negociação para abrir um cen-
tro no País, assim como na Espanha, na
Coréia do Sul, no Peru e na China. Já foram
fechados contratos para parques na
Indonésia, em Portugal e Dubai, diz Enrique

Mena, que se
identifica como
representante de
“ R e l a ç õ e s
Exteriores” da
Kidzania.

No Japão, a popularidade do parque se
deve em parte à preocupação crescente de
que muitos jovens não zelam pelo espírito
trabalhador do qual o país tanto se orgulha.
Cerca de 640.000 japoneses solteiros com ida-
des de 15 a 34 anos não estão nem no traba-
lho nem na escola, comparados com 400.000
em 2001, de acordo com o governo.

Alguns especialistas em pedagogia dizem
que isso ocorre em parte porque os jovens
japoneses são tão focados nos estudos que
não sabem o que vão fazer depois. “As crian-
ças de hoje estudam bastante, mas não têm
a experiência (social)”, diz Masaki Iwasaki,
o encarregado de promoção da reforma edu-
cacional na cidade de Uji, perto de Kyoto.
Estágios ainda são raros e empregos tempo-
rários nas férias tendem a limitar-se a res-
taurantes e lojas de conveniências.

Preocupado com essa tendência, o
Ministério da Educação do Japão lançou
uma campanha em 2005 chamada Semana
do Início da Carreira, que encoraja os estu-

dantes de 13 a 15 anos a ganhar algum
tipo de experiência de trabalho. Mas pou-
cas empresas participaram.

O Kidzania foi trazido para o Japão
por Einosuke Sumitani, um gerente apo-
sentado de uma rede japonesa de restau-
rantes. Sumitani, de 63 anos, ficou
sabendo do parque por meio de um
amigo americano e achou que era exata-
mente daquilo que o Japão precisava.

“O Kidzania tem o potencial de recu-
perar algo que se perdeu na sociedade e

no sistema educacional
atuais”, diz Sumitani,
cuja empresa, a Kids
City Japan K.K., assinou
um acordo de licencia-
mento com a Kidzania de
México em 2004.

As empresas patroci-
nadoras, ansiosas por
divulgar suas marcas, se
esforçaram para fazer o
parque de Tóquio se pare-
cer com o mundo real —
a dois terços do tamanho.

A Kidzania criou as atrações, e os patroci-
nadores treinam o pessoal do parque para
operá-las. O ingresso varia de acordo com a
idade (2 a 15 anos), sendo o mais caro de
US$ 25 por um período de cinco horas. As
crianças ganham um cartão de embarque e
traveler’s cheques numa imitação de balcão
de check-in da All Nippon Airways. Eles
então vão até a réplica de uma agência do
banco Sumitomo Mitsui e trocam os cheques
pela moeda do parque, o kidzos.

As crianças podem alugar telefones celu-
lares numa loja da NTT DoCoMo, a maior
operadora de celular do Japão, e fazer ciru-
rias em bonecos num hospital da Johnson &
Johnson. Para cada experiência de trabalho,
que geralmente leva uma hora, as crianças
ganham kidzos que podem gastar em comi-
da e refrescos no parque.

O Kidzania não permite a entrada dos
pais. Eles podem observar os filhos através
de janelas de vidro ou esperar na sala reser-
vada aos adultos.

— Ricardo Millán, na Cidade do México,
colaborou neste artigo.

Um parque onde trabalho é diversão
Criado no México, Kidzania faz sucesso no Japão e negocia chegada ao Brasil

Pilotos e frentistas 
mirins: crianças 
japonesas sentem o 
gostinho do trabalho.
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