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Emmeio a uma acalorada dis-
cussão sobre qual sistema de
TV digital será adotado pelo
Brasil, o empresário Eugênio
Staub, da Gradiente, coloca
na mesa algumas questões im-
portantes. Primeiro, por que
a pressa? Ante a rápida evolu-
ção tecnológica, tudo indica
que seria mais sensato aguar-
dar mais um pouco.
“A pressa é inimiga da per-

feição”, observou em entrevis-
ta ao Estado, na sexta-feira,
lembrando que tampouco “se
pode estender esta questão
para sempre.” Indagado,
Staub diz não ter notícia de
que o governo Lula já teria op-
tado pelo sistema japonês.
Mas avalia que, dos três, ele é
o melhor. E avança: “Acredi-
to que qualquer dos três siste-
mas, adaptados à tecnologia
desenvolvida por acadêmicos
brasileiros, poderá atender
os atuais e futuros clientes na-
cionais.”
É essa a tese que Staub de-

fende: mais tempo para nego-
ciar com os fornecedores, e
qualquer que for a escolha,
atualizá-la por meio de solu-
ções desenvolvidas no Brasil
para o mercado brasileiro.
Na América Latina, a pro-

blemática da TV digital come-
çou com a precipitação do go-
vernoMenem ao se decidir pe-
lo padrão americano, que até
hoje não foi implementado na
Argentina.
No Brasil, houve discus-

sões no governo FHC que se
afunilaram na viabilidade dos
três sistemas – americano, eu-
ropeu e japonês. O presidente
FHC preferiu deixar a deci-
são para seu sucessor. No go-
verno Lula, foi o ex-ministro
das Comunicações, Miro Tei-
xeira, a envolver a comunida-
de acadêmica e na definição
do tema. “Estou advogando
que se continue nessa linha di-
namizada pelo ministro Hélio
Costa, até o fim. Mas sem ex-
cessivo açodamento”.
Sobre política, Staub, um

dos primeiro empresários de
peso a aderir à candidatura
Lula, não fala. “Só na outra
encarnação”, diz.

Porque tanta pressa em definir o
modelodeTVdigital noPaís? Não
seria mais fácil assistir primeiro à
convergência tecnológica, facili-
tando assimo processo?
Neste caso, a pressa é inimi-
ga da perfeição. A evolução
da tecnologia é um processo
constante, nunca pára. Por
outro lado, não podemos espe-
rar para sempre e não tomar

decisão nenhuma. A decisão
não deveria ser tomada ago-
ra, mas também não pode-
mos deixar para o ano que
vem.

Quais seriam os principais condi-
cionantes nessa tomada de deci-
são?
Definida uma classificação
inicial dos três sistemas, o
Brasil deveria escolher aque-
le que melhor atenda a um
conjunto de objetivos do go-
verno brasileiro que busca o
interesse do País . Devemos
observar também que o siste-
ma de TV Digital não é tão
abrangente como se propa-
ga. A decisão está restrita a
um sistema de transmissão
terrestre, sendo que existem
os sistemas digital de cabo e
de satélite.

Masqual omelhor sistema?
Tecnicamente, o melhor é o
japonês. Mas o Brasil, por
meio do mundo acadêmico, fi-
nanciou o desenvolvimento
de tecnologia cuja contribui-
ção é importante e viável na
atualização de qualquer um
dos três sistemas. Trata-se
de uma necessária atualiza-
ção tecnológica, visto que o
sistema americano tem 15
anos, o europeu mais de 10

anos e o japonês, apesar de
ser mais recente, tem 4 anos.
Todos eles, se tivessem de co-
meçar hoje de novo, fariam
melhor. É o que devemos fa-
zer. Grande parte do traba-
lho já foi feito pelos técnicos
brasileiros , financiados pelo
governo. É só ter mais um
pouco de paciência.

Quais as questões a seremconsi-
deradas na tomada de uma deci-
são?
Certamente a política indus-
trial, a política tecnológica, a
política de telecomunicações e
de radiodifusão, o papel impor-
tantíssimo dos provedores de
conteúdo (emissoras), a ques-
tão das relações exteriores e
de comércio exterior, princi-
palmente com os nossos vizi-
nhos da América Latina, o me-
lhor uso do espectro eletro-
magnético, que é finito, e o de-
sejo do consumidor. No que
diz respeito às políticas de tele-
comunicação e radiodifusão, é
preciso definir o papel da emis-
soras e qual o papel das opera-
doras de telecomunicação. Es-
sas últimas podem contribuir
para a inclusão digital, através
dos canais de retorno.

Edoponto de vista do cidadão?

Nas questões sociais, temos
de considerar o interesse e a
importância da TV de alta de-
finição e a importância de
acessar, em aparelhos móveis
(celulares), a televisão. Imagi-
ne como será diferente a vida
de um cidadão que passa de
três a quatro horas por dia
dentro de uma condução, se
ele pudesse assistir os seus
programas favoritos de televi-
são? Isso será uma mudança
relevante no comportamento
e na informação. Imagine a si-

tuação de um cidadão que
possa reagir, através do celu-
lar, a um programa que exija
sua opinião, seu voto, ou mes-
mo sua decisão de compra.
Uma integração perfeita en-
tre emissoras e operadoras
de telecomunicações, respei-
tadas as especificidades do
campo de cada uma, e preser-
vadas as respectivas bases de
receita. Os europeus não con-
templaram, no início de seu
sistema, a TV de alta defini-
ção, e cometeram um grave

erro. Agora estão correndo
atrás desse prejuízo.

E a negociação comos fornecedo-
res?
Ela é fundamental. O poder de
barganha do Brasil é imenso e
precisa ser usado com compe-
tência para conseguirmos os
nossos objetivos, nos campos
econômico, industrial, tecnoló-
gico, de mercados externos e
de participação nas empresas
e centros de tecnologias nacio-
nais. É importante dizer que

nos últimos 60 dias o governo,
por meio de um processo cole-
tivo, tomou as rédeas do pro-
cesso e age com competência.
As pressões para que a deci-
são seja imediata são enormes
e deve se resistir a elas.

Adecisãodogovernosobreosiste-
madigital será política?
Terá de ser política também.
Essa decisão não se baseia ape-
nas em tecnologia. Tem dimen-
sões técnicas, de política indus-
trial, de comércio exterior.
Tem dimensões físicas, já que
está se discutindo como se re-
parte o espectro eletromagnéti-
co e como melhor usá-lo. Tem
dimensões também de política
de comunicações, de coopera-
ção com países vizinhos. Exis-
tem até questões sociais, já
que o processo poderá aumen-
tar a inclusão digital. É nesse
sentido que é política, não de
política partidária.

Fala-se, noentanto, queosistema
europeu é omais adequado eme-
noscustosoparaoconsumidor. E,
aoque tudo indica, jádadaaesco-
lha do modelo japonês, permite
controledoconteúdoparaas tele-
visões. Issonãoéumadecisãopo-
lítica em tempos de campanha

eleitoral?
Do ponto de vista tecnológi-
co, os três sistemas atendem
ao País. O melhor nesse parâ-
metro é o japonês. Decisão in-
teligente é aquela que, após o
processo de negociações, me-
lhor atenda os objetivos do
Brasil , que devem ser predefi-
nidos. Isso nada tem a ver
com eleição.

OministrodasComunicações,Hé-
lio Costa, está sendo acusado de
sermais lobistaqueministro.Ose-
nhor concorda?
A decisão do sistema é do go-
verno coletivamente, como
convém. É legitimo que ummi-
nistro tenha suas convicções e
que as externe. Hélio Costa te-
ve o mérito de colocar o assun-
to na mesa e fazer a agenda
avançar.

Osr. searrependede terapoiadoa
candidatura Lula com tudo isso
queestáacontecendo?Osr.sede-
cepcionou?
De política , a não ser a indus-
trial e tecnológica, só falo na
próxima encarnação. ●

EugênioStaub,presidente daGradiente
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MerckfazofertahostilparacompraraalemãSchering

NEGÓCIOS

Companhias combinadas teriam valor de mercado de US$ 19 bilhões, mas proposta não foi bem-recebida
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INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

BERLIM

A indústria farmacêutica ale-
mã Merck fez uma oferta hos-
til para comprar a sua rival, a
também alemã Schering. Se-
gundo um comunicado divul-
gado pela Schering ontem, a
Merck se propôs a pagar € 77
(US$91,78)poraçãodacompa-
nhia.
Depoisquea informaçãoso-

bre a abordagem da Merck se
tornou pública, a Schering di-
vulgou um curto comunicado
dizendo: “O conselho executi-
vo da Schering acredita que a
oferta (da Merck) subestima
significativamente o valor da

empresa e suas perspectivas
comoumaindústria farmacêu-
tica independente.”
Apesar de a Schering não

ter caracterizado a oferta co-
mo hostil, a companhia afir-
mouque“aofertanão foi solici-
tada e não há negociações em
andamento com aMerck.”
O comunicado não dava

maioresdetalhes e oporta-voz
da Merck, sediada na cidade
de Darmstadt, não estava dis-
ponível para comentar.
O presidente da Schering,

Hubertus Erlen, disse esperar
queaMerckdetalhe suaoferta
hoje.
Ele se mostrou insatisfeito

com os valores propostos.
“Não vamos recomendar aos
acionistas que aceitem a ofer-
ta”, disse Erlen à agência Dow
Jones.
Atualmente, a Schering va-

le € 12 bilhões (US$ 14,3 bi-
lhões)eanovacompanhiaMer-
ck-Schering teria um valor de
mercado de cerca de €16 bi-
lhões (US$ 19,07 bilhões).

ACIONISTAS
De acordo com um relatório
publicado pela versão online
da revista alemã Manager, os
cercade 130membrosda famí-
lia Merck, que são donos de
73% da empresa, iriam fazer

uma oferta pública de 20% de
suas ações na bolsa de valores
e usar esses recursos, mais €2
bilhões (US$ 2,38 bilhões) em
dinheiro,paracompraraSche-

ring.
Os restantes 27% daMerck

já são negociados na bolsa.
Há muito tempo circulam

especulações a respeito de

uma possível fusão da Sche-
ring com aMerck ou a Altana,
outra indústria farmacêutica
da Alemanha.
Mas o diretor-financeiro da

Schering, Joerg Spiekerkoet-
ter, tentou abafar esses rumo-
res no mês passado, dizendo
que “nenhuma das duas com-
panhias faz sentido estratégi-
co para nós”.

PERFIL
Fundada em 1851 como uma
farmácia, a Schering se trans-
formou em uma corporação
que emprega 24.500 pessoas
no mundo todo.
A sede da Schering fica em

Berlim.AligaçãoentreaSche-
ring e sua antiga subsidiária
americana, a Schering-Plou-
gh, foi rompida durante a Se-
gunda Guerra Mundial e as
companhiasnão sãomais rela-
cionadas.
A Merck também começou

como uma farmácia, mas em
1668. A empresa é a mais anti-
ga indústria farmacêutica do
mundo.AMerckempregacer-
ca de 29 mil funcionários.
A empresa está completa-

mente dissociada da Merck &
Co, sediada em new Jersey,
nos Estados Unidos, desde o
fim da Primeira Guerra Mun-
dial. ● ASSOCIATEDPRESS

“TVdigital temquetertecnologiabrasileira”

SEMPRESSA-ParaEugênioStaub,éprecisomais tempoparanegociar comos fornecedores

Para presidente da
Schering, proposta
subestima o valor
da empresa

‘Do ponto de vista
tecnológico, o
melhor sistema
é o japonês’

‘Operadoras de
telecomunicações
podem contribuir
com inclusão’

AGLIBERTO LIMA /AE- 24/10/2002
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 mar. 2006. Economia. B10.




