
Produto: ESTADO - BR - 14 - 22/02/08 B14 - 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%

SIDERURGIA1

AVale confirmouos estudos
para a construção deumausina
siderúrgicanoPará emparceria
comoBNDES, nosmesmosmol-
desdas usinasde placasque
está construindo comaalemã
Thyssen, noRio, e comachine-
saBaosteel, noEspírito Santo. A
empresa, no entanto, ainda não
temumparceiro estrangeiro
definidopara oprojeto.

Googlevaivender
publicidadeemvídeos
OGoogle pretende começar a
venderpropaganda emvídeos na
internet, depois de fechar uma
parceria comaYuMe, grupode
anúncios emvídeos online.OGoo-
gle vem trabalhandoem formas
deobter receita compropaganda
emvídeosonline desdeque com-
prouoYouTube, o site de compar-
tilhamentode vídeos, emnovem-
brode2006.

Vivoregistraprejuízo
deR$99,4milhões
Aoperadora de telefonia celular
Vivo registrouprejuízo deR$
99,4milhõesno anopassado.
Em2006, aempresahavia lucra-
doR$ 16,3milhões. A receita
líquida daempresa em2007
totalizouR$ 12,5 bilhões, um
aumentode 14,2%.A empresa
disseque sua expectativa é in-
corporar aTelemig à sua estru-
turano segundo trimestre.

TELEFONIA

AGRONEGÓCIOS

INTERNET

AGerdauassinou contrato que
prevê a comprade 50,9%depar-
ticipaçãonaClearyHoldings
Corp., controladora deunidades
deprodução de coquemetalúrgi-
coede reservas decarvão coquei-
ficável naColômbia. A transação
foi fechadaporUS$59milhões.A
Cleary temcapacidade deprodu-
çãode 1milhão de toneladas por
anode coquemetalúrgico.

PROBLEMASNAEUROPA

Gerdauterácontrolede
empresacolombiana

EmTempo

TECNOLOGIA

Valeestudaconstruir
siderúrgicanoPará

Microsoft
vaiabrir
códigosdo
Windows

SIDERURGIA2

Fabíola Salvador
BRASÍLIA

Poucos dias antes do início da
vistoria que veterinários euro-
peusfarãoemfazendasbrasilei-
ras, parlamentares reagiram
ontem à decisão do governo de
aceitaraexigênciadaUniãoEu-
ropéia (UE) e apresentar uma
lista de apenas 300 proprieda-
des que cumpram as regras de
rastreabilidade exigidas pelos
27 países do bloco. “Sou contra
o sistema de listas da UE. Essa

listaéumacinteàpecuáriabra-
sileira. São 24,5 mil proprieda-
des e você tem de escolher 300
fazendas. Isso é um absurdo”,
afirmou a senadora Kátia
Abreu (DEM-TO).
Asenadora leuontemnoPle-
nário do Senado um manifesto
assinado por 76 dos 81 senado-
res. Omanifesto pede que o go-
vernotomeprovidênciasnaOr-
ganização Mundial do Comér-
cio (OMC) “no sentido de res-
guardarosdireitose interesses
comerciais do nossoPaís”. “Es-
sa é umaposição suprapartidá-
ria”, disse a senadora. O mani-
festo será encaminhado pelo
presidente do Senado, Garibal-
di Alves Filho (PMDB-RN), pa-
ra aPresidência daRepública e
para osministérios da Agricul-
tura e dasRelações Exteriores.
Na Câmara, o deputado Ro-
naldo Caiado (DEM-GO) criti-
cou o ministro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, que, se-

gundo ele, aceitou a proposta
da UE de seleção de fazendas.
Segundo Caiado, o ministro
“não fala mais pela classe (dos
ruralistas)”. “Ele está em des-
crédito”, completou. Em rela-
çãoà listaqueseráapresentada

aos europeus na segunda-feira,
Caiadodisse que o caminho pa-
raopecuaristaquenão forsele-
cionadoéaJustiça.“Seasfazen-
dasestãocredenciadasaexpor-
tar,nãopodehaver lista”,disse.
Caiadoé autor deumprojeto

de decreto legislativo para der-
rubar as atuais regras do Sis-
bov, o sistemade rastreabilida-
de do gado, e de um projeto de
resolução para suspender os
acordosbilateraisBrasil-UEen-
quanto durar o embargo à car-
ne brasileira, decretado pelos
europeus no início destemês.
O embargo foi discutido on-
temnaCâmara,ondeparlamen-
tareserepresentantesdainicia-
tivaprivada formaramumgru-
po de trabalho para discutir as
linhas de umprojeto de lei para
criar um novo modelo de ras-
treabilidadeparaorebanhobo-
vino.Odescumprimentodasre-
grasdecertificaçãofoiomotivo
que fez a UE suspender as im-
portações de carne doBrasil.
Apesar de admitir as falhas
do sistema de rastreabilidade,
outros parlamentares saíram
em defesa de Stephanes. “Ele
pegou o processo já em anda-
mento”, disse o deputado Luis

CarlosHeinze(PP-RS).Presen-
teaodebate,opresidentedaAs-
sociação Brasileira da Indús-
tria Produtora e Exportadora
de Carne Suína (Abipecs), Pe-
dro Camargo Neto, reiterou as
críticasaogoverno,quejátinha
feito na semana passada.
Deacordocomele, oministé-
rio não tem mais credibilidade
para negociar comas autorida-
des européias. “Foram muitas
promessas não cumpridas”,
afirmou Camargo Neto, que é
pecuarista. A crise, acrescen-
tou, é resultado de anos de de-
sastres. O dirigente disse que o
Sisbov “nasceu errado” e que
outros erros foram cometidos
nos últimos anos. “São cinco ou
seis anos de desacertos.”
Opresidente daAbipecs res-
saltou que há três anos aUEvi-
nhaalertandooBrasilqueasre-
grasderastreabilidadedogado
não estavam sendo cumpridas.
“Eles nos deram a enésima
chance. Espero que a lista que
será entreguena segunda-feira
esteja certa. O governo não po-
de entregar uma lista e depois
voltar atrás. O Ministério da
Agricultura tem errado mui-
to”, disse ele. ●

● Competição:AMicrosoft foi con-
denadapelaUnião Européia por
abusode poder demercado. As
autoridades européias acusama
maior empresa de software do
mundode ter integrado outros
produtos noWindows para dificul-
tar a competição e de ter impedi-
do o acesso de concorrentes a in-
formações necessárias para que
seus produtos funcionembem
comos daMicrosoft

● Código:Ocódigo é umconjunto
de comandos que formamos pro-
gramas.AsAPIs, que vão ser publi-
cadas pelaMicrosoft, são necessá-
rias aos concorrentes para garan-
tir que umprograma não terá pro-
blemas ao trabalhar comoutro

● Abertura:OLinux, principal con-
corrente daMicrosoft, temo códi-
go aberto. O Facebook, site de re-
de social, publicou suasAPIs para
queoutras empresas criemprogra-
mas que funcionemnele

MUDANÇA–Ballmer (aocentro) reconheceua importânciadeplataformasabertasnosoftware

Para atender à Europa, empresa
publicará informações secretas

Gerusa Marques
BRASÍLIA

A Associação Brasileira das
PrestadorasdeServiçosdeTe-
lecomunicações Competitivas
(Telcomp) quer que o governo
apresente seus argumentos e
os discuta com a sociedade an-
tesdemudarasregrasparaper-
mitir a compra da Brasil Tele-
com (BrT) pela Oi. A Telcomp
representaasempresasconcor-
rentes das concessionárias Oi,
BrT e Telefônica. “Essa aquisi-
ção não seria benéfica nem pa-
raoconsumidor,nemparaode-
senvolvimento do País”, disse,
em nota, o presidente da Tel-
comp, Luis Cuza.
Opedidodeaberturadasdis-
cussõesfoi feitoemcartaenvia-
da na quarta-feira à Casa Civil,
à Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) e aos mi-
nistérios das Comunicações e
do Planejamento. A Telcomp
diz,nodocumento,que“os inte-
resses dos acionistas das con-
cessionárias não podem ficar
acimadosinteressesdosconsu-
midores e dasmais de 700 ope-
radoras competitivas”. A asso-
ciaçãodiz tambémrepresentar
1,5mil provedores de internet.
“Antes de qualquer altera-
ção na regulamentação do se-
tor, o governo precisa apresen-
tarosestudosquedemonstram
o diagnóstico dos problemas”,
diz a carta. A Telcomp cobra
também esclarecimentos so-
bre a política pública do gover-
noparaosetordetelecomunica-
çõesquefundamentariaumare-
visão das normas.
Aassociaçãodizsernecessá-
ria a adoção de medidas para
proteger o consumidor e “favo-
recer um ambiente concorren-
cial saudável e isonômico” an-
tesde iniciaroprocessodecon-
centração entre as empresas.
Entre asmedidas sugeridas es-
táadesagregaçãoderedes,que
obrigaria as concessionárias a
alugar suas redes para que ou-
tras empresas possam prestar
serviços de telecomunicações.
AuniãodaBrTcomaOi,naopi-
nião da Telcomp, agravaria a
“frágil concorrência” existente
hojenosserviçosdetelefonia fi-
xaedebanda larga, comprejuí-
zos aos novos investimentos. ●

http://link.estadao.com.br

ParlamentarescriticamlistadecarneparaUE

Operadoras
pedemmais
debatessobre
fusãoOi/BrT

Para senadora, escolher apenas 300 fazendas aptas a exportar para a Europa é um ‘acinte’

REDMOND

AMicrosoft,maior empresa de
software do mundo, anunciou
ontem que irá publicar parte
doscódigosdeprodutos impor-
tantes como o Windows Vista,
até então mantidos em segre-
do, o que permitirá a progra-
mas feitos por concorrentes
funcionaremmelhor com os da
Microsoft.Amedida éumares-
postaàspreocupaçõesantitrus-
te européias. A empresa plane-
ja tomar ainda outras medidas
para responder às demandas
européias.
A Comissão Européia infor-
mou que a medida anunciada
ontem não resolve o principal
problema, que é a forma como
os produtos da empresa são in-
tegrados uns aos outros. A Mi-
crosoft tem sido criticada por
impedir a competição ao incor-
porar programas, como o toca-
dor de conteúdo digital Media
Player, ao sistema operacional
Windows, e por manter em se-
gredodetalhesquesãonecessá-
rios aos programadores rivais
paragarantirumaoperaçãoefi-
ciente de seus produtos com
programas daMicrosoft.
“A questão da integração de
produtos é muito mais impor-
tanteporque omodelodenegó-
cios daMicrosoft temcomoba-
se a melhora contínua dos pro-
dutos”,afirmouToanTran,ana-
lista daMorningstar. “Se a Mi-
crosoft não puder acrescentar
novas funcionalidades, haverá
uma restrição aomodelo de ne-
gócios doWindows.”
O presidente-executivo da

Microsoft,SteveBallmer, reco-
nheceuqueossistemasabertos
– que incluem o sistema opera-
cional Linux e o site de rede so-
cialFacebook–estãosetornan-
doumfator importantedecres-
cimento paramuitas empresas
de software.
“Acredito que o sucesso de
longoprazodaMicrosoftdepen-
dedenossahabilidadedeofere-
cer uma plataforma de softwa-
re e de serviços que é aberta,
flexíveleofereceescolhaaclien-
tes e desenvolvedores”, disse.

Para tornar mais fácil o desen-
volvimentodesoftwareporter-
ceiros, aMicrosoft vai publicar
em seu site as chamadasAppli-
cation Program Interfaces
(APIs), partes de código neces-
sárias para que programas de
outras empresas funcionem
bemcomos daMicrosoft.
Em setembro, um tribunal
daUniãoEuropéia(UE)mante-
ve a condenação à Microsoft
por abuso de sua posição domi-
nantenomercado.Acorteman-
teve as sanções da UE contra a

Microsoft–aempresafoiconde-
nadaporempacotarseusoftwa-
re e se recusar aoferecera con-
correntesinformaçõesqueper-
mitam a seus produtos funcio-
narembem comoWindows.
As autoridades européias se
mostraram céticas em relação
aoanúnciodaMicrosoft. “ACo-
missão aplaude qualquermovi-
mentonadireçãodeumaintero-
perabilidadeverdadeira”, infor-
mouComissãoEuropéia,emco-
municado.“Mesmoassim,aCo-
missão destaca que o anúncio

de hoje segue pelo menos
quatro anúncios parecidos
feitos pelaMicrosoft no pas-
sado sobre a importância da
interoperabilidade.” A co-
missão acrescentou que o
anúncionãorespondeàsacu-
sações de integração de pro-
dutos. ● REUTERSeAP

RESTRIÇÃO–Exportaçãodecarnebovina foi embargadapelaUE
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