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Argentina vai adotar sistema
nipo-brasileiro de TV digital

Cofundador
do YouTube
prevê fim
da televisão
Renato Cruz

Acordo entre países será assinado hoje pelos presidentes Cristina Kirchner e Lula
MARCIO FERNANDES/AE–24/7/2009

TELEVISÃO – Acordo que será assinado pela a presidente Cristina Kirchner e o presidente Lula encerra uma discussão que se arrastava há pelo menos três anos na Argentina

Marina Guimarães
Ariel Palácios

Cristina enfrenta grupo Clarín

ENVIADOS ESPECIAIS
SAN CARLOS DE BARILOCHE

Os presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva e Cristina Kirchner vão
assinar nesta sexta-feira, em
Bariloche, o acordo pelo qual a
Argentina vai adotar o sistema
nipo-brasileirode TVdigital,segundo confirmou fonte do governo local. O encontro entre
LulaeCristinaserárealizadologo depois da reunião extraordinária de cúpula dos 12 presidentes dos países da América do
Sul,a Unasul,paradiscutir aexpansãodasbasesmilitaresamericanas na Colômbia. O acordo
será assinado também pelo ministro das Comunicações do
Brasil,HélioCosta,e peloministrodePlanejamentodaArgentina, Julio De Vido.
Aprimeiratransmissãode jogos de futebol pela TV aberta
na Argentina, após a ruptura
do contrato entre o canal de TV
a cabo T&C e a Associação de
Futebol da Argentina (AFA),
foi na última sexta-feira, entre
os times Godoy Cruz e Gimnasia.Apresidente,segundoinformaçõesdaimprensalocal,assis-

●● ● Poucas horas antes de embarcar para San Carlos de Bariloche,
a presidente Cristina Kirchner
anunciou o envio ao Congresso
Nacional do projeto de lei que
acaba com o monopólio na radiodifusão. Em rede nacional de rádio e TV, Cristina acusou os
meios de comunicação de seu
país de terem “superpoderes” e
alertou que “a liberdade de expressão não pode converter-se
em liberdade de extorsão”, em
uma clara referência à briga que
trava desde março do ano passado com o grupo Clarín, maior holding de mídia da Argentina.
A presidente afirmou que o
projeto “vai colocar à prova a democracia argentina”. Cristina de-

monstrou confiança na aprovação da matéria ao dizer que a democracia “sairá vitoriosa”.”Há
outros poderes sutis e outros
nem tão sutis que possuem a força suficiente para impor e arrancar decisões em quaisquer dos
três Poderes a partir da pressão”, criticou. A presidente argumentou que o setor de audiovisual hoje é de caráter comercial e
há somente um pequeno espaço
para o setor cooperativo, das ONGs. “O projeto vai mudar a forma
estrutural do setor”, destacou.
Há uma semana, o governo tirou
do grupo Clarín o monopólio para
a transmissão dos jogos de futebol, quebrando um contrato de
18 anos. ● M.G. e A.P.

tiu ao jogo em um celular que
recebe sinais de TV digital com
a norma nipo-brasileira. O ministro Hélio Costa vem negociando a adoção desse padrão
pela Argentina desde o ano passado.
A escolha por essa norma demorou três anos, nos quais os

europeus,os americanose osjaponeses travaram uma árdua
luta para seduzir a Argentina.
Os europeus, com seu sistema
DigitalVídeoBroadcastingTerrestrial (DVB-T), contavam
com poderosos defensores: Telefónica e Siemens. O sistema
americano Advanced Televi-
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sion Systems Committee
(ATSC) era defendido por empresascomo LG,SamsungeArtear (do Grupo Clarín, com
quem o governo Kirchner mantém um conflito aberto desde
março). A norma japonesa, no
início, era a que tinha menos
possibilidades, até que o Brasil
optou por esse sistema.
Na secretaria de Comunicações da Argentina, fontes argumentam que o sistema nipobrasileiro oferece maiores possibilidades para a indústria argentina fabricar algumas partes das peças necessárias. “O
Brasil já fabrica aparelhos de
TV para essa norma e nós também poderemos fabricar, o que
vai dar um forte impulso à nossa indústria”, afirmou o presidente da câmara de eletroeletrônicos, Alejandro Mayoral.
A decisão de optar pela norma japonesa acaba com a preferência que existiu na Argentina pelo padrão americano, desde 1998, quando governava o
presidente Carlos Menem, inimigo político dos Kirchners e
um fervoroso defensor do alinhamento automático com os
Estados Unidos. Na ocasião,
uma resolução determinou
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que o país deveria estimular
as condições para a instalação do padrão dos EUA.
Com essa resolução, no final
dos anos 90, a Argentina tornava-se o primeiro país latino-americano a tomar posição sobre o assunto. Algumas emissoras de TV realizaram fortes investimentos
com vistas à adoção desse
sistema.
Desde o fim do governo
Menem, em 1999, o assunto
ficou na geladeira e só em
2006 voltou à tona, quando o
Brasil começou a tentar convencer a Argentina a adotar
o sistema. Na ocasião, a ministra-chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, esteve em
Buenos Aires para convencer o governo a estabelecer
um padrão único no Mercosul. Com a campanha do ministro Hélio Costa de convencer os países da região e
os crescentes conflitos do
governo com o Grupo Clarín
(defensor do padrão americano) e a Telefónica (a favor
do sistema europeu), o sistema nipo-brasileiro acabou
desbancando os concorrentes. ●

Chad Hurley, cofundador do
YouTube, afirmou que a internet vai acabar com a televisão
como nós conhecemos hoje, em
que as pessoas assistem o que
está sendo transmitido no momento pelas emissoras. “Nos
próximos 5 a 10 anos vai haver
uma transição, em que as pessoas vão preferir cada vez mais
escolher os vídeos que querem
ver”, disse ontem o executivo,
de 32 anos, durante visita a São
Paulo.Naquarta-feira,eleparticipou do evento Digital Age 2.0.
ParaHurley,oprincipaldesafio do YouTube é ocupar um lugar importante nesse cenário.
Ele afirmou que haverá cada
vezmenos diferençaentreas telas do televisor e do computador, e que as pessoas vão assistir mais vídeos em outras telas,
como a do celular. “Essas telas
vão se fundir, de uma certa forma”, disse o criador do YouTube, quarto site mais visitado do
mundo, segundo o serviço Alexa.
Em outubro de 2006, a empresa foi comprada por US$
1,65bilhão peloGoogle.De acordocomHurley,a aquisiçãotrouxe aspectos positivos e negativos. Entre os aspectos positivos
estão a capacidade de crescer e
de conseguir estruturar a venda de publicidade mais rapidamente. Como ponto negativo,
ele destacou um e fez questão
dedizerquenãoestádiretamente relacionado com o Google,
mas com o crescimento da empresa. “Agora, leva mais tempo
para tomar decisões e implementar mudanças”, explicou.
Apesar da crise, Hurley disse
que o último trimestre foi o melhor em resultados comerciais
do site. “Oferecemos uma alternativa para quem quer fazer
propaganda de marca e quer
ter um controle maior sobre o
resultado da campanha”, disse
o executivo. Ele negou que o
YouTube esteja sofrendo pressão do Google para se tornar lucrativo. “Infelizmente, eu não
posso dizer o quanto estamos
indo bem”, disse Hurley, sem
abrir seus resultados financeiros.
Os usuários do YouTube publicam no site cerca de 20 horas
de vídeo por minuto. Segundo
Hurley, os grandes desafios da
empresa são tornar o sistema
ainda mais simples e fortalecer
as ferramentas sociais do site,
para aproximar os usuários.
Hurley não usa o Twitter e o
Facebook. Ele também não costuma publicar vídeos da família
e dos amigos no YouTube, e
quando o faz não os deixa abertos, para qualquer pessoa visitar. “O recurso de compartilhamento privado, que eu uso, nuncafoimuitopopularnosite”,disse Hurley. ●
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O Brasil quer abrir o mercado uruguaio para a carne de
frango produzida no País. A
Associação Brasileira dos
Exportadores de Frango
(Abef) pretende realizar em
setembro um encontro entre
importadoreserepresentantes dos ministérios da Agricultura e Fazenda do Uruguai. A ideia é que sejam iniciados os procedimentos para a criação de um acordo sanitário entre os dois países
para viabilizar o comércio do
produto.
Além da aproximação comercial, a expectativa é de
que haja uma pressão política por parte do Brasil. Na
quarta-feira, durante reunião da Câmara de Comércio
Exterior (Camex), o minis-

tro da Agricultura, Reinhold
Stephanes, informou que o Itamaraty questionará as autoridades uruguaias sobre os motivos pelos quais não são mantidos os entendimentos necessários, no âmbito sanitário, para
liberar a exportação da carne
de frango brasileira. “A atitude
do Ministério da Agricultura é
louvável. A não abertura do
Uruguai é uma atitude indevida
e injustificável”, disse Francisco Turra, presidente da Abef.
ApesardeoBrasilserresponsável por quase 40% das exportações mundiais de carne de
frango e atender as necessidades dos mais variados importadores, o Uruguai sempre se
manteve fechado ao produto
brasileiro alegando proteção
dos produtores locais.
“Todas as vezes em que buscamos essa aproximação o governo dizia que precisaria consultar os produtores domésticos para saber os impactos que
acarnedefrangobrasileiraprovocaria. Dessa forma, eles sempre ganharam tempo”, disse
um exportador.

Sobre a notícia que produtores da Arábia Saudita estariam
pedindo ao governo daquele
país uma medida antidumping
contra as exportações brasileiras, o embaixador do Brasil no
país, Sérgio Luiz Canaes, informou que ela não procede. Em
comunicadoenviado àAbef,Canaes disse que não há risco de
interrupção da entrada de carne de frango do Brasil na Arábia Saudita.
Segundo o diplomata, a notícia foi, provavelmente, induzida por produtores insatisfeitos
com a decisão das autoridades
sauditas de baixar a tarifa do
frango importado de 20% para
5% em junho. Na segunda-feira,
a agência de notícias Dow Jones, citando o jornal Al Yaum,
noticiou que produtores sauditas pediram a suspensão da importação de carne de aves do
Brasil e outros fornecedores. ●

Anúncio

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 ago. 2009, Economia & Negócios, online.

