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Casa dos Sonhos

BERLIM

A abertura da Casa dos
Sonhosda boneca Bar-
bie ontem, em Berlim,

provocou protestos de vá-
rios grupos que qualificam a
boneca como “sexista” e “as-
sociada ao capitalismo”,
além de ser responsável por
estimular transtornos ali-
mentares nas crianças.

Com 2,5 mil m² em todos
os tons de rosa possíveis, a
representação em tamanho
real da casa da mundialmen-
te famosa boneca, nas pala-
vras da vice-presidente de
marketing da marca Barbie,
Lori Pantel, abre nova forma
de diálogo do produto com
os consumidores. “É uma ex-
periência memorável.”

A visita à casa oferece um
passeio por todos os cômo-
dos. Os visitantes podem co-
nhecer o enorme guarda-rou-
pas, a penteadeira, joias e arti-
gos de maquiagem e a cole-
ção de sapatos da boneca. A
casa permite às crianças pro-
varem os vestidos da boneca
virtualmente, cozinhar seus
alimentos também virtual-
mente e desenhar e pintar

suas roupas.
O presidente e diretor-ge-

ral da EMS Entertainment,
Christoph Rahofer, explica
que a organização prestou
muita atenção nos detalhes
para criar uma experiência in-
terativa completa usando to-
da a tecnologia disponível.

Para Stevie Meriel Schmei-
del, presidente da Associa-
ção Pinkstinks da Alemanha,
a forma de potencializar a be-
leza e a moda faz com que a
Casa dos Sonhos da Barbie
seja uma iniciativa condená-
vel. Na sua opinião, a figura
da boneca é uma das causas
do drástico crescimento dos
transtornos alimentícios das
meninas, que sofrem uma
pressão psicológica para se
adaptarem aos padrões de be-
leza da magérrima boneca.

Militantes feministas do
grupo Femen protestaram
do lado de fora da casa contra
a “educação sexista” repre-
sentada pela boneca.

A Casa dos Sonhos da Bar-
bie ficará aberta até o fim de
agosto em Berlim e depois
vai começar um tour por ou-
tras cidades do país. /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Altamiro Silva Júnior
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Os governos dos países desen-
volvidos terão um enorme desa-
fio pela frente: como abando-
nar suas políticas monetárias
não convencionais de juros bai-
xos e compras de ativos sem
provocar instabilidades e efei-

tos danosos em suas econo-
mias, destaca o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI). A reco-
mendação é de que a estratégia
de retirada dessas políticas seja
gradual e previsível, sempre co-
municada com um bom avanço
aos mercados.

Em razão do longo tempo
que os juros dos países desen-

volvidos têm sido mantidos em
níveis historicamente muito
baixos e dos trilhões injetados
nos mercados financeiros pelos
BCs, as consequências imedia-
tas da retirada dessas políticas
monetárias de estímulo são vá-
rias, segundo o FMI. Além de os
balanços dos próprios bancos
centrais passarem a apresentar

prejuízos, podem haver efeitos
nos fluxos internacionais de ca-
pital, no preço dos ativos, nas
moedas, no custo de captação
dos bancos e um aumento da
inadimplência em meio aos ju-
ros maiores.

Um dos pontos destacados
no documento divulgado on-
tem pelo Fundo é que a interfe-

rência política dos governos
nos bancos centrais pode au-
mentar, à medida que o lucro
repassado pelos BCs para os co-
fres públicos se reduza com a
alta de juros e aumente a neces-
sidade de vender os ativos ad-
quiridos no mercado antes do
prazo final do papel, realizando
perdas diante do objetivo dos
BCs de ajustar seus balanços.
Com isso, os bancos centrais
passariam a ter prejuízos.

Os economistas do Fundo fa-

zem um exercício para estimar
as potenciais perdas para os
bancos centrais. Elas devem va-
riar de 2% a 7,5% do Produto In-
terno Bruto (PIB), dependendo
do cenário e de cada BC dos paí-
ses desenvolvidos.

Para os bancos, o aumento
das taxas de juros pelos BCs po-
de ter consequências danosas.
Se por um lado eles teriam mar-
gens maiores, por outro juros
mais altos aumentam o risco de
calotes e de perdas de capital.

FMI alerta para riscos da política monetária
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França vai propor
‘mudança de rumo’
na União Europeia
Agravamento da crise leva presidente francês a ressuscitar proposta
de criação de um governo econômico para os países da zona do euro

BARBIE É ACUSADA
DE SER ‘SEXISTA’
Boneca é alvo de protestos em Berlim

Futuro. Hollande propõe mais recursos para investir em educação e emprego para jovens

Alvo. Membro da Femen queima crucifixo com Barbie

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Em resposta à mais grave re-
cessão da história da zona do
euro, o governo da França
anunciou ontem que levará à
próxima reunião de cúpula
da União Europeia uma nova
proposta de criação do gover-
no econômico para os 17 paí-
ses. O anúncio foi feito em Pa-
ris pelo presidente François
Hollande, numa entrevista
coletiva na qual prometeu
“mais crescimento e menos
austeridade”. O projeto já
vem sendo discutido com a
Alemanha e envolve até a cria-
ção de eurobônus.

A ampliação da integração na
zona do euro, reduzindo dispa-
ridades de competitividade e, a
longo prazo, de salários, foi
uma bandeira evocada após a
crise do sistema financeiro, en-

tre 2008 e 2011. A partir de en-
tão, perdeu força até cair no es-
quecimento. Com a recessão na
zona do euro – de -0,2% no pri-
meiro trimestre, o sexto conse-
cutivo de crescimento negativo
–, Hollande decretou a necessi-
dade de uma “mudança de ru-
mo” em Bruxelas. Segundo ele,
a crise não é só da periferia do
continente, mas também da Ale-
manha e da França.

Pela proposta de Hollande, o
governo comum terá um presi-
dente nomeado pelos 17 países
da zona do euro, um orçamento
próprio e quatro eixos prioritá-
rios: a harmonização fiscal e a
luta contra a evasão de divisas; a
criação de uma comunidade eu-
ropeia de energia, que terá ênfa-
se em energias renováveis; o lan-
çamento de uma estratégia eu-
ropeia de inovação em indús-
trias e sistemas de comunica-
ção; e a criação dos chamados

eurobônus, títulos do Tesouro
europeu, que resultariam na
mutualização das dívidas futu-
ras do bloco – ou seja, todos os
países seriam, de certa forma,
responsáveis pela dívida de ca-
da membro do grupo.

As obrigações do Tesouro são
a proposta com mais resistên-
cias da Alemanha. Ciente disso,
o chefe de Estado francês suge-
riu o emissão “progressiva” das
obrigações. “Vamos propor um
governo econômico que se reu-
nirá a cada mês em torno de um
verdadeiro presidente, nomea-
do para um mandato longo.”

Hollande prometeu ainda
que negociará com os demais
governos da UE a liberação de
recursos dos fundos de apoio à
juventude – que somam € 6 bi-
lhões –, para estimular a educa-
ção, a formação profissional e o
emprego dos jovens, mais atin-
gidos pelo desemprego. “Quere-

mos ajudar os jovens da Euro-
pa, que hoje penam para encon-
trar formação e emprego.”

As propostas serão colocadas

na mesa em 21 e 22 de maio, na
cúpula do Conselho Europeu,
em Bruxelas. Para Hollande, a
reunião deve marcar a “corre-
ção de rumos”. “Queremos
mais crescimento e menos aus-
teridade”, sentenciou.

Convergência. Depois de se-
manas de desentendimentos
públicos sobre a política de aus-
teridade fiscal, França e Alema-
nha demonstram ter entrado
em trajetória convergente.

Em seus discursos, tanto Hol-
lande quanto Merkel têm reco-
nhecido as divergências políti-
cas entre os socialistas france-
ses e os democratas cristãos ale-

mães, mas ressaltam que o inte-
resse da Europa deve estar aci-
ma. “Não é um problema pes-
soal, nem nacional, é um proble-
ma político que temos de resol-
ver na Europa”, disse Hollande.

Em Berlim, a procura de rea-
proximação também é nítida.
Ontem, Wolfgang Schäuble, mi-
nistro de Finanças alemão, che-
gou a dizer aos jornalistas que
“não criticaria publicamente a
França”.

Merkel foi no mesmo senti-
do. “A relação franco-alemã re-
pousa sobre base muito sólida”,
disse a chanceler, ressalvando:
“Isso não exclui que nós às ve-
zes tenhamos divergências”.

● Nova direção
“Vamos propor um governo
econômico que se reunirá a
cada mês em torno de um
verdadeiro presidente, com
um mandato longo.”

“Queremos mais
crescimento e menos
austeridade.”
François Hollande
PRESIDENTE DA FRANÇA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 maio 2013, Economia & Negócios, p. B10.




