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SAN CARLOS DE BARILOCHE

OspresidentesLuiz InácioLula
daSilvaeCristinaKirchnervão
assinar nesta sexta-feira, em
Bariloche, o acordo pelo qual a
Argentina vai adotar o sistema
nipo-brasileirodeTVdigital,se-
gundo confirmou fonte do go-
verno local. O encontro entre
LulaeCristinaserárealizadolo-
godepois da reunião extraordi-
náriadecúpulados12presiden-
tes dos países da América do
Sul,aUnasul,paradiscutiraex-
pansãodasbasesmilitaresame-
ricanas na Colômbia. O acordo
será assinado tambémpelomi-
nistro das Comunicações do
Brasil,HélioCosta,epelominis-
trodePlanejamentodaArgenti-
na, Julio DeVido.
Aprimeiratransmissãodejo-

gos de futebol pela TV aberta
na Argentina, após a ruptura
docontratoentreocanaldeTV
a cabo T&C e a Associação de
Futebol da Argentina (AFA),
foi na última sexta-feira, entre
os times Godoy Cruz e Gimna-
sia.Apresidente,segundoinfor-
maçõesdaimprensalocal,assis-

tiu ao jogo em um celular que
recebe sinais deTVdigital com
a norma nipo-brasileira. O mi-
nistro Hélio Costa vem nego-
ciando a adoção desse padrão
pelaArgentinadesdeoanopas-
sado.
Aescolhaporessanormade-

morou três anos, nos quais os

europeus,osamericanoseosja-
poneses travaram uma árdua
luta para seduzir a Argentina.
Os europeus, com seu sistema
DigitalVídeoBroadcastingTer-
restrial (DVB-T), contavam
compoderosos defensores: Te-
lefónica e Siemens. O sistema
americano Advanced Televi-

sion Systems Committee
(ATSC) era defendido por em-
presascomoLG,SamsungeAr-
tear (do Grupo Clarín, com
quemogovernoKirchnerman-
tém 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 Comunica-

çõesdaArgentina, fontesargu-
mentam que o sistema nipo-
brasileirooferecemaiorespos-
sibilidades para a indústria ar-
gentina fabricar algumas par-
tes das peças necessárias. “O
Brasil já fabrica aparelhos de
TVpara essanormaenós tam-
bémpoderemosfabricar,oque
vai dar um forte impulso à nos-
sa indústria”, afirmou o presi-
dente da câmara de eletroele-
trônicos, AlejandroMayoral.
A decisão de optar pela nor-

majaponesaacabacomaprefe-
rência que existiu na Argenti-
napelopadrãoamericano,des-
de 1998, quando governava o
presidente Carlos Menem, ini-
migo político dos Kirchners e
um fervoroso defensor do ali-
nhamento automático com os
Estados Unidos. Na ocasião,
uma resolução determinou

queopaís deveria estimular
as condições para a instala-
ção do padrão dos EUA.
Comessa resolução, no final
dosanos90,aArgentinator-
nava-se o primeiro país lati-
no-americano a tomar posi-
ção sobre o assunto. Algu-
mas emissoras de TV reali-
zaram fortes investimentos
com vistas à adoção desse
sistema.
Desde o fim do governo

Menem, em 1999, o assunto
ficou na geladeira e só em
2006voltouàtona,quandoo
Brasilcomeçouatentarcon-
vencer aArgentina aadotar
o sistema. Na ocasião, a mi-
nistra-chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, esteve em
Buenos Aires para conven-
cer o governo a estabelecer
um padrão único no Merco-
sul. Coma campanha domi-
nistro Hélio Costa de con-
vencer os países da região e
os crescentes conflitos do
governocomoGrupoClarín
(defensor do padrão ameri-
cano) e aTelefónica (a favor
dosistemaeuropeu),osiste-
ma nipo-brasileiro acabou
desbancando os concorren-
tes. ●

Brasil vai propor acordo sanitário ao país vizinho
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Acordo entre países será assinado hoje pelos presidentes Cristina Kirchner e Lula
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EXPORTAÇÃO

INTERNETTECNOLOGIA

Alexandre Inácio

OBrasil quer abrir omerca-
do uruguaio para a carne de
frango produzida no País. A
Associação Brasileira dos
Exportadores de Frango
(Abef) pretende realizar em
setembroumencontroentre
importadoreserepresentan-
tes dos ministérios da Agri-
cultura e Fazenda do Uru-
guai. A ideia é que sejam ini-
ciados os procedimentos pa-
raacriaçãodeumacordosa-
nitário entre os dois países
paraviabilizarocomérciodo
produto.
Além da aproximação co-

mercial, a expectativa é de
que haja uma pressão políti-
ca por parte do Brasil. Na
quarta-feira, durante reu-
niãodaCâmaradeComércio
Exterior (Camex), o minis-

tro da Agricultura, Reinhold
Stephanes, informou que o Ita-
maraty questionará as autori-
dades uruguaias sobre osmoti-
vos pelos quais não são manti-
dos os entendimentos necessá-
rios, no âmbito sanitário, para
liberar a exportação da carne
de frango brasileira. “A atitude
do Ministério da Agricultura é
louvável. A não abertura do
Uruguaiéumaatitudeindevida
e injustificável”, disse Francis-
coTurra, presidente daAbef.
ApesardeoBrasilserrespon-

sável por quase 40%das expor-
tações mundiais de carne de
frango e atender as necessida-
des dosmais variados importa-
dores, o Uruguai sempre se
manteve fechado ao produto
brasileiro alegando proteção
dos produtores locais.
“Todas as vezes em que bus-

camos essa aproximação o go-
verno dizia que precisaria con-
sultar os produtores domésti-
cos para saber os impactos que
acarnedefrangobrasileirapro-
vocaria.Dessa forma, eles sem-
pre ganharam tempo”, disse
umexportador.

Sobre a notícia que produto-
resdaArábiaSaudita estariam
pedindo ao governo daquele
país uma medida antidumping
contra as exportações brasilei-
ras, o embaixador do Brasil no
país, Sérgio Luiz Canaes, infor-
mou que ela não procede. Em
comunicadoenviadoàAbef,Ca-
naes disse que não há risco de
interrupção da entrada de car-
ne de frango do Brasil na Ará-
bia Saudita.
Segundo o diplomata, a notí-

cia foi, provavelmente, induzi-
da por produtores insatisfeitos
com a decisão das autoridades
sauditas de baixar a tarifa do
frango importado de 20% para
5%emjunho.Nasegunda-feira,
a agência de notícias Dow Jo-
nes, citando o jornal Al Yaum,
noticiou que produtores saudi-
tas pedirama suspensãoda im-
portação de carne de aves do
Brasil e outros fornecedores. ●

Renato Cruz

Chad Hurley, cofundador do
YouTube, afirmou que a inter-
net vai acabar com a televisão
comonós conhecemos hoje, em
que as pessoas assistem o que
está sendo transmitido no mo-
mento pelas emissoras. “Nos
próximos 5 a 10 anos vai haver
uma transição, em que as pes-
soas vão preferir cada vezmais
escolher os vídeos que querem
ver”, disse ontem o executivo,
de 32 anos, durante visita a São
Paulo.Naquarta-feira,eleparti-
cipoudoeventoDigitalAge2.0.
ParaHurley,oprincipaldesa-

fio doYouTube é ocupar um lu-
gar importante nesse cenário.
Ele afirmou que haverá cada
vezmenosdiferençaentreaste-
las do televisor e do computa-
dor, e que as pessoas vão assis-
tirmais vídeos em outras telas,
como a do celular. “Essas telas
vão se fundir, de uma certa for-
ma”, disse o criador do YouTu-
be, quarto site mais visitado do
mundo, segundo o serviço Ale-
xa.
Em outubro de 2006, a em-

presa foi comprada por US$
1,65bilhãopeloGoogle.Deacor-
docomHurley,aaquisiçãotrou-
xe aspectos positivos e negati-
vos.Entreosaspectospositivos
estãoacapacidadede crescer e
de conseguir estruturar a ven-
da de publicidade mais rapida-
mente. Como ponto negativo,
ele destacou um e fez questão
dedizerquenãoestádiretamen-
te relacionado com o Google,
mas com o crescimento da em-
presa. “Agora, levamais tempo
para tomar decisões e imple-
mentarmudanças”, explicou.
Apesardacrise,Hurleydisse

que o último trimestre foi ome-
lhor em resultados comerciais
dosite. “Oferecemosumaalter-
nativa 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 pres-
sãodoGooglepara se tornar lu-
crativo. “Infelizmente, eu não
posso dizer o quanto estamos
indo bem”, disse Hurley, sem
abrir seus resultados financei-
ros.
Os usuários do YouTube pu-

blicamnositecercade20horas
de vídeo por minuto. Segundo
Hurley, os grandes desafios da
empresa são tornar o sistema
aindamais simples e fortalecer
as ferramentas sociais do site,
para aproximar os usuários.
Hurley não usa o Twitter e o

Facebook.Eletambémnãocos-
tumapublicar vídeosda família
e dos amigos no YouTube, e
quando o faz não os deixa aber-
tos, para qualquer pessoa visi-
tar. “Orecursodecompartilha-
mentoprivado,queeuuso,nun-
cafoimuitopopularnosite”,dis-
seHurley. ●

●●● Poucas horas antes de embar-
car para San Carlos de Bariloche,
a presidente Cristina Kirchner
anunciou o envio ao Congresso
Nacional do projeto de lei que
acaba com omonopólio na radio-
difusão. Em rede nacional de rá-
dio e TV, Cristina acusou os
meios de comunicação de seu
país de terem “superpoderes” e
alertou que “a liberdade de ex-
pressão não pode converter-se
em liberdade de extorsão”, em
uma clara referência à briga que
trava desdemarço do ano passa-
do com o grupo Clarín, maior hol-
ding demídia da Argentina.

A presidente afirmou que o
projeto “vai colocar à prova a de-
mocracia argentina”. Cristina de-

monstrou confiança na aprova-
ção damatéria ao dizer que a de-
mocracia “sairá vitoriosa”.”Há
outros poderes sutis e outros
nem tão sutis que possuem a for-
ça suficiente para impor e arran-
car decisões em quaisquer dos
três Poderes a partir da pres-
são”, criticou. A presidente argu-
mentou que o setor de audiovi-
sual hoje é de caráter comercial e
há somente um pequeno espaço
para o setor cooperativo, das ON-
Gs. “O projeto vai mudar a forma
estrutural do setor”, destacou.
Há uma semana, o governo tirou
do grupo Clarín omonopólio para
a transmissão dos jogos de fute-
bol, quebrando um contrato de
18 anos. ● M.G. e A.P.
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