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Cyan Magenta Amarelo Preto

T H E  WA L L  ST R E E T  J O U R N A L  A M E R I C A S .2 TERÇA-FEIRA,  3  DE OUTUBRO DE 2006

POR AMY CHOZICK
THE WALL STREET JOURNAL

TÓQUIO — As próximas
atrações na terra que apresen-
tou ao mundo Godzilla, Hello
Kitty e Tamagotchi vão de res-
taurantes cujo tema é Jesus
Cristo a camisetas que aplicam
vitamina C na pele e karaokê
em banhos públicos.

O Japão é há muito um defi-
nidor de tendências mundiais,
tendo lançado ícones como o
Sony Walkman, o Honda Civic e
os personagens de olhos grandes
dos desenhos animados. Mas
ultimamente, graças a uma
transformação econômica que
vem fermentando há dez anos, o
país acelerou a marcha de sua
máquina de produzir tendên-
cias. Com a economia em cresci-
mento mais uma vez, a criativi-
dade insólita se tornou uma das
áreas de maior crescimento.

Um tour em Tóquio revela
um mundo de roupas, engenho-
cas e locais inusitados, que
incluem tênis Converse cober-
tos com jóias falsas (US$ 160 a
US$ 1.800), robôs de bebês-foca
que servem de companhia
a idosos e assessórios
para celulares que
p r o m e t e m
d e t e c t a r
OVNIs. Há um
trio de restau-
rantes cujo tema
é a prisão de
Alcatraz, em São
Francisco, cami-
sas masculinas
“ar-condiciona-
das” com minúscu-
los ventiladores
elétricos e um limpador
de ouvido que vem com câmera
e visor. Alguns conceitos vão
chegar a outras partes do
mundo. A maioria, não.

Gigantes da cultura pop
internacional buscam inspira-
ção no Japão, que aparece nas

roupas e no desenho de brin-
quedos, nos lattes de chá verde
do Starbucks ou no edamame
que o McDonald’s põe em sala-
das nos Estados Unidos.
Madonna filmou o clipe de sua
música Jump nas ruas de
Tóquio. O país também é visto
como um incubador de tendên-
cias: a Absolut Vodka escolheu
Tóquio como primeiro local fora
da Europa para seus bares fei-
tos inteiramente de gelo. (Os
clientes recebem parkas pra-
teadas, óculos feitos de gelo e
têm 45 minutos para beber.)

“Tóquio é como a
Disneylândia” para tendências,
diz Sven Kilian, presidente da
Cscout Japan, uma firma de
marketing e pesquisa com con-
sumidores. Kilian, um alemão,
leva executivos ocidentais à
capital japonesa para observar
os consumidores locais, e ele diz
que seus clientes, entre os quais
a BMW Motors e Siemens, mos-
traram interesse em coisas como
projeções holográficas de carros
(boas para showrooms peque-
nos) e cerveja sem álcool vendi-
da para crianças. “Estamos

basicamente espionando.”
A atual onda de criação de

tendências do Japão começou a
ser fermentada em parte pela
estagnação econômica que teve
início nos anos 90 e durou mais
de dez anos. Enquanto grandes
empresas cortavam empregos e
perdiam seu atrativo, mais tra-
balhadores entravam nos negó-
cios de moda, animação e
música. O número de emprega-
dos nos chamados setores cria-
tivos aumentou 16% entre 1996 e
2001, para 1,4 milhão, ao

mesmo tempo em que o total de
trabalhadores empregados em
todos os setores caiu 4,3%,
segundo o Instituto de Pesquisa

Marubeni, de Tóquio. Os
consumidores japoneses
começaram a procurar pro-
dutos excêntricos que com-
binavam com seu senti-
mento de individualidade
cada vez mais forte.

A cultura pop japonesa
começou a ganhar estatura
no exterior graças à inter-
net e a consumidores que
buscavam alternativas a
Britney Spears e à mesmi-
ce da televisão. As expor-
tações dos produtos e ser-

viços relacionados à cultura
do país — que incluem moda,

música e desenhos animados
— mais que triplicou de 1995 a
2005, para US$ 20 bilhões.

Embora os produtos e con-
ceitos mais recentes do Japão
tendam ao extravagante,
alguns são fruto de preocupa-
ções maiores. Observadores de
tendências dizem que os mais
novos restaurantes temáticos e
bichos de pelúcia do país ser-
vem como válvula de escape
para os estresses da vida num
país de alta densidade popula-
cional. Abraçar uma ou outra
tendência, ao mesmo tempo,
permite às pessoas expressar a
individualidade ao mesmo
tempo em que se sentem parte
de algo maior — uma conside-
ração importante numa socie-
dade em que a ordem propicia-

da pelas famílias e empresas
tem se rompido gradualmente.

Os notoriamente volúveis
consumidores japoneses man-
têm os ciclos das tendências cur-
tos. Para manter o interesse no
karaokê, por exemplo, os estabe-
lecimentos que permitem a ama-
dores cantar suas músicas favo-
ritas tendo apenas o fundo ins-
trumental adicionaram todo tipo
de atração. Eles agora oferecem
aluguel de fantasias (chapéus de
caubói) e temas (o bar Hello
Kitty Cloud 9 Karaoke Heaven).
A Lovenet, que aluga espaços
para festas na badalada área de
Roppongi, em Tóquio, cobra
cerca de US$ 250 por hora por
uma sala com banheira e siste-
ma de karaokê, mais roupa de
banho, roupões e toalhas. (Ela
adverte os clientes para não
mergulharem com os microfo-
nes sem fio.)

Japão, a Disneylândia das tendências
Recuperação econômica alimenta espírito criativo. Empresas de outros países tomam nota
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Laboratório de engenhocas
BANPRESTO AQUAPICT,
AQUÁRIO DE ÁGUAS-VIVAS
US$ 145 (ncsxshop.com)
Alguns japoneses relaxam 
olhando para um tanque 
cheio de águas-vivas. Para os 
que se enjoam facilmente,
esse cubo de vidro vem com 
versões falsas, de silicone. Um 
LED brilha na água-viva falsa,
que fica roxa, rosa e verde.

CODEN, LIMPADOR DE 
OUVIDO COM CÂMERA

US$ 170 (rakuten.co.jp) 
 No Japão, a limpeza hi-tech dos 

ouvidos é uma obsessão familiar.
Este novo limpador a bateria com visor 
permite às pessoas buscar e destruir o 

acúmulo de cera. Por enquanto, não 
está disponível fora do Japão.

US$ 30 um par (thinkgeek.com)
Como um Tamagotchi, cada cubo plástico tem um boneco de 
linha “vivo” dentro. Conecte um cubo com outro e as figuras 
interagem — visitam vizinhos, brigam ou dançam. Entre os 12 
personagens há um com um cachorro e outro com um laço.

Alguns dos produtos recentes que ficaram 
populares no Japão, e quanto custam:

O bar de gelo da Absolut é
uma das novidades em Tóquio,
cujas ruas são ‘espionadas’
por executivos ocidentais.
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T H E  WA L L  ST R E E T  J O U R N A L  A M E R I C A S .2 TERÇA-FEIRA,  3  DE OUTUBRO DE 2006

POR JEFFREY BALL
THE WALL STREET JOURNAL

SILVERTON, EUA — No coração do
Texas, gigantes multinacionais estão apos-
tando em um novo suprimento de energia.
O prêmio não é petróleo. É vento.

Nesta região plana como uma pizza,
onde o vento é tão implacável que as arte-
mísias e algarobas ficam permanentemen-
te dobradas, a Royal Dutch Shell Group, a
BP PLC e uma companha de desenvolvi-
mento de energia eólica de propriedade da
Goldman Sachs Group Inc. estão correndo
para alugar grandes fazendas. Numa apos-
ta na viabilidade de longo prazo da energia
eólica, eles planejam construir alguns dos
maiores parques eólicos do mundo, com
milhares de turbinas de vento com preço ao
redor de US$ 2 milhões cada.

Mas gerar energia a partir do vento não
é lucrativo sem incentivos fiscais, que no
passado já foram oferecidos nos Estados
Unidos, e depois retirados. Os grandes pro-
jetos propostos no Texas, como outros em
diferentes lugares dos EUA, dependem da
aprovação das agências reguladoras para a
construção de linhas de transmissão que
liguem regiões remotas e cheias de vento
aos grandes mercados de eletricidade do
país. Se as novas linhas não forem construí-
das, os projetos estão fadados ao fracasso.
Tal incerteza já acabou antes com a espe-
rança para combustíveis alternativos, crian-
do um ciclo de crescimento e colapso não
muito diferente do que normalmente aconte-
ce com a própria indústria do petróleo.

As empresas energéticas que estão inves-
tindo em energia eólica esperam que os
governos endureçam as regras relacionadas
às tradicionais fontes de energia, parte dos
esforços de longo prazo para reduzir as emis-
sões de gases do efeito estufa e a dependên-
cia do petróleo do Oriente Médio. Por isso,
elas esperam que a energia renovável se tor-
nará um nicho lucrativo, que não permita
apenas exibir credenciais ecológicas.

Poucos lugares exemplificam tão bem
essa aposta quanto o Condado de Briscoe,
uma região de cerca de 2.300 quilômetros
quadrados na faixa de terra ao norte do
Texas onde há mais gado do que gente. É um
dos lugares mais ventosos no Texas, o Estado
que mais produz energia eólica no país.

É uma “febre de terras”, diz Mark Wilby,
engenheiro petrolífero que já desenvolveu

termelétricas de gás natural para a Enron
Corp. e agora trabalha em projetos de ener-
gia eólica para a Shell. No pequeno escritório
da empresa em Silverton, a sede do condado,
Wilby mostra um mapa colorido que aponta
como o vento do Texas sopra. As áreas com
mais correntes de ar estão em vermelho, e o
Condado de Briscoe exibe um tom sangüíneo.
A Shell espera construir por aqui um parque
eólico de aproximadamente 310 quilômetros
quadrados, o que seria muitas vezes maior do
que qualquer outra no mundo atualmente.

Os donos de terras locais, que cresceram
amaldiçoando o vento, não podem acreditar
em sua sorte. A parte do condado onde há
mais ventania é uma série de colinas em
curva onde o terreno plano eleva-se e subi-
tamente vira uma depressão de mais de 300
metros até o Desfiladeiro Tule.

A topografia faz com que o vento acele-
re. O terreno na beira do desfiladeiro só
servia para pasto, mas agora os moradores
comparam as colinas a um bom bife, e as
chamam de “a bisteca”.

As terras de Poke Arnold incluem parte

das colinas, e o pecuarista contratou um
advogado para negociar com as energéti-
cas. “Elas começaram a brigar entre si”,
diz ele, “e o aluguel disparou.”

A energia eólica respondeu por 0,5% da
produção mundial de energia em 2004, de
acordo com os dados mais recentes disponí-
veis da Agência Internacional de Energia.
Apesar de se esperar que essa contribuição
aumente rapidamente nos próximos anos, a
estimativa é que a energia eólica responda
por apenas 3,4% do total em 2030. Se os
governos adotarem políticas mais agressi-
vas para promover a energia renovável, a
AIE prevê que a fatia do vento na produção
total pode chegar a 4,8% em 2030.

Mas não é sempre que há vento, e quan-
do há, é necessária uma vasta extensão de
terras para captar quantidades significati-
vas dele. O parque eólico planejado pela
Shell aqui pode cobrir uma área equivalente
a cerca de sete vezes a Ilha do Governador.
Mesmo com os subsídios, o retorno dos pro-
jetos eólicos tende a ser menor do que o de
termoelétricas a diesel ou gás.

Mesmo assim, diferentemente de outras
opções ecológicas, a energia eólica não preci-
sa de grandes desenvolvimentos tecnológi-
cos. As turbinas em forma de hélice que
transformam o vento em eletricidade são
fabricadas por um número cada vez maior de
grandes empresas, como a General Electric
Co. e a Mitsubishi Heavy Industries Ltd., e
vêm se tornando mais confiáveis e eficientes.

Bilhões de dólares jogados no vento
Petrolíferas correm para montar alguns dos maiores parques eólicos do mundo, no Texas
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As energéticas vêem a energia eólica 
como um nicho potencialmente lucrativo. 
Fontes da eletricidade nos EUA,
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* Com base nas atuais políticas e práticas oficiais
Fonte: Agência Internacional de Energia
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Quantidade de capacidade instalada de 
energia eólica em megawatt-horas (MWh): 

Capacidade total de energia eólica instalada nos EUA: 
11.603 megawatts em 31 de dezembro de 2006
Nota: A quantidade de energia gerada por uma fazenda 
eólica é geralmente cerca de um terço de sua capacidade 
total, por causa da imprevisibilidade dos ventos.

Fonte: Associação Americana da Energia Eólica 

Videocassetadas
chegam ao celular

POR LEILA ABBOUD
THE WALL STREET JOURNAL

Na See Me TV, um serviço
oferecido pela operadora euro-
péia de celular 3, os usuários
podem assistir a videocasseta-
das, como um homem caindo do
trampolim no seu quintal, um
ciclista imundo saltando sobre
um buraco profundo ou uma
loira cantando uma medonha
música pop.

Mas ele pode oferecer algo
bem mais sério: uma espiada
em como o conteúdo gerado por
usuários que transfor-
mou a internet — como
os blogs, vídeos e fotos
— também podem
mudar a indústria do
celular, talvez às cus-
tas de algumas
das maiores
potências da
Web.

A See Me TV
(TV Me Veja em
inglês) permite
que os usuários
façam vídeos com
seus celulares e,
dispensando gigantes
da Web como o
YouTube, da Google
Inc., ou a Yahoo Inc.,
coloque-os numa galeria
onde outras pessoas os pos-
sam ver em seus celulares. Os
usuários baixaram 12 milhões
de videoclipes por US$ 0,20 a
US$ 1,35 cada nos primeiros 12
meses depois que a 3, uma sub-
sidiária no Reino Unido da
Hutchison Whampoa Ltd., de
Hong Kong, lançou a See Me TV
em 2005. Para promover sua uti-
lização, as pessoas que colabo-
ram com videoclipes na verdade
são pagas: a 3 diz que desem-
bolsou cerca de meio milhão de
dólares aos usuários durante
esse mesmo período. Os colabo-
radores ganham 10% da receita
gerada quando as pessoas bai-

xam seus clipes, e recebem em
dinheiro em contas do PayPal.

A See Me TV e vários servi-
ços similares no Reino Unido e
na Ásia estão entre os primei-
ros a oferecer aos usuários de
celular o mesmo tipo de conteú-
do interativo, auto-gerado, que
eles estão recebendo em seus
computadores ou laptops. Esses
serviços são vistos como as
armas mais recentes numa
queda de braços mais abran-
gente entre a internet e telefô-
nicas: à medida que mais pes-

soas entram na internet através
do celular, um novo mercado
publicitário será criado.

As telefônicas, além de ven-
der serviços, querem pegar um
pedaço desse mercado publici-
tário nascente, enquanto
empresas como Yahoo e Google
querem estender seu domínio
na publicidade online para os
celulares. Nesse cenário em
evolução, as empresas da inter-
net e as telefônicas estão às
vezes agindo sozinhas e às
vezes juntando forças. 

— Amol Sharma colaborou
neste artigo.

Serviços celulares como 
See Me TV da britânica 3

(acima), e Look at Me da
subsidária britânica O2 da

espanhola Telefónica, ofe-
recem videocassetadas.
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