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Russospodemser
sóciosdaArcelor
Oministro daEconomiade
Luxemburgo, JeannotKrecke,
teve encontro comopresiden-
teda siderúrgica russaNLMK,
Vladimir Lisin, para discutir o
interessedos russos emadqui-
rir participaçãonaArcelor, que
atualmente tenta fugir deofer-
tahostil de€ 18,6bilhões feita
pelaMittal Steel. Deacordo
comreportagenspublicadas
na imprensa russa, Lisin está
considerandocomprar 15%da
Arcelor, o quepoderia obstruir
aoferta daMittal.

Foster’svende
operaçõesnaEuropa
Abritânica Scottish&Newcas-
tle,maior fabricante de cerve-
ja doReinoUnido, anunciou
que irá comprar as operações
da fabricante australiana de
cerveja Foster’s na Europa por
US$539milhões. Um terço
do valor da aquisição virá de
empréstimos, enquanto os
outros dois terços serão obti-
dos como lançamento de
ações nomercado. O grupo
Foster’smantémodireito de
usodamarca naAustrália, Sul
e Leste daÁsia e nosEstados
Unidos – o que significa que a
marca terá dois donos.

Golampliavôos
paraaArgentina
AGol aumentou a freqüência
de vôospara aArgentina. A
rotaparaRosário ganhouum
novovôo e começouaoperar
quatro vezespor semana. Já a
freqüênciaparaCórdoba pas-
soudedois paraquatro vôos
semanais.Os vôos paraBue-
nosAires continuamsendo
diários. “A ampliação compro-
va ocomprometimento daGol
ematender a essemercado”,
disse, emnota, o vice-presiden-
te deMarketing eServiços da
Gol, TarcísioGargioni.

AVIAÇÃO

Alcoacentraofoco
noBrasilenaRússia
Opresidente daAlcoa, Alain
Belda, dissequeBrasil, Rússia
eOrienteMédio sãoagora os
locais ondeo grupo considera
aumentar sua capacidade,
diante da expectativa deum
períododeescassez dealumí-
nio nos próximos anos. “Se
olharmospara ademanda
(por alumínio) daChina eda
Índia,mesmo se você conse-
guir cortá-la pelametadeem
2020, teremosde dobrar a
capacidademundial para alu-
mínio e alumina”, disse.

Philipsteránovo
presidentenaAL
PauloZottolo, que comanda as
operaçõesdaNíveanaAméri-
cadoNorte, vai substituirMar-
cosMagalhães napresidência
daPhilips naAmérica Latina a
partir de abril de 2007. Zotto-
lo, porém, devedeixar aNívea
imediatamente, para assumir,
porenquanto, adireçãodeope-
raçõesdaPhilips latino-ameri-
cana.Magalhães vai se aposen-
tar após36 anosdePhilips,
enquantoZottolo deixaum
cargo assumido háapenas al-
gunsmesesnaNivea.

Defensores do sistema DVB pressionam para queministros também visitem a Europa

Europeusqueremtratamento igualaodos japoneses

Brasildiscute,noJapão,
últimospontosdaTVdigital

Em tempoTECNOLOGIA

SIDERURGIA

GMvendeparticipação
najaponesaIsuzu
Fatiade7,9%foivendidapor
cercadeUS$300milhõesaos
atuaiscontroladoresqPÁG.B17NEGÓCIOS

Ministros buscam o compromisso dos japoneses de investir em uma fábrica de chips

CERVEJA

Governonão
querdaridéia
dequecedeu
àspressões

ALUMÍNIO

AFAVOR–OministrodasComunicações,HélioCosta, temsemostradoamplamente favorável àescolhadopadrão japonês

ELETRÔNICOS
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Renato Cruz
ENVIADO ESPECIAL
TÓQUIO

Adelegaçãodeministrosbrasi-
leiros trabalhaparaconsolidar,
comogoverno local, aproposta
do Japão para que seu sistema
sejaadotadonaTVdigitalbrasi-
leira. Faltam poucos pontos. O
principal é um compromisso
concreto de investimentos na
áreadesemicondutoresnoBra-
sil. “Construir um ecossistema
de microeletrônica no País é
um condicionante forte”, afir-
mou Jairo Klepacz, secretário
deTecnologia Industrial doMi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
Aagendaoficialcomeçahojena
capital japonesa.
A comitiva é formada pelos

ministros Luiz Fernando Fur-
lan (Desenvolvimento), Celso
Amorim (Relações Exteriores)
e Hélio Costa (Comunicações).
Até ontemànoite, Costa não ti-
nha chegado ao Japão.
Também participam Klepa-

cz, André Barbosa Filho (Casa
Civil), Augusto Gadelha (Ciên-
cia e Tecnologia), Roberto Pin-
to Martins (Comunicações) e
EdmundoMachado deOliveira
(Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial). Os dois
últimos chegariamhoje.

O embaixador do Brasil em
Tóquio, André Amado, disse
quenãoestáprevista,durantea
visita, a assinatura de nenhum
documento pelos países. “Mas
não quer dizer que não aconte-
cerá”, completou.
O ministro Celso Amorim

afirmou que o objetivo é nego-
ciar:“Muitascoisasjáforamen-
tendidas, e agora precisam ser
fixadas de formamais clara”. A
idéia é consolidar tudo o que foi
conversadosobreotemanosúl-
timosmeses.
É consenso hoje no governo

queos japoneses,comseusiste-
maISDB,apresentaramasme-
lhorespropostasparaaTVdigi-
tal. Ainda é preciso colocar tu-
do o que foi falado num docu-
mento, o que, se tudo correr
bem, deve acontecer por aqui.
SobreaEuropa, comseusis-

temaDVB, a avaliação é que os
esforços não foram tão bem
coordenados. Numa reunião
em Brasília, um representante
da fabricanteeuropéiadesemi-
condutores ST Microelectro-
nics chegou a falar que, para
ele, não importava qual padrão
oBrasil iria adotar, pois era ca-
paz de fazer chips para todos.
Os americanos, com seu

ATSC, não conseguiram in-
cluirumfabricantedesemicon-
dutores na sua proposta. ●

TÓQUIO

Para o governo brasileiro, é
importante conseguir para
o País uma fábrica de semi-
condutores no processo de
decisão da TV digital por
doismotivos.Primeiro,para
reduzir as importações, que
somaram US$ 2,9 bilhões
em2005. Segundo, paranão
parecer que simplesmente
cedeuàspressõesdos radio-
difusores, caso escolha o pa-
drãojaponêsISDB,opreferi-
do das emissoras de TV.
O Brasil estuda oferecer
incentivos para quem qui-
ser instalar uma fábrica lo-
cal,quepodemincluir finan-
ciamento, treinamento de
pessoal, redução de impos-
tos, reforçona logísticaega-
rantia de prazos no desem-
baraço alfandegário. “Tem
de ter visão de mercado”,
disse Jairo Klepacz, do Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to. “Isso merece um plano
de negócios, pormeio de es-
tudos internos e externos.”
A idéia é voltar a falar com
os europeus, depois da via-
gem ao Japão.
Os ministros brasileiros
devem se encontrar hoje
com o primeiro-ministro ja-
ponês, Junichiro Koizumi, e
com os ministros Toshihiro
Nikai (Economia, Comércio
e Indústria) e Heizo Take-
naka (Assuntos Internos e
Comunicações). ● R.C.

Gerusa Marques
BRASÍLIA

Europeus envolvidos na esco-
lha da TV digital ainda não de-
sistiram de levar também para
a Europa a delegação deminis-
tros emviagemaoJapão, nego-
ciandoa instalaçãonoBrasil de
uma fábrica de semiconduto-
res. Com os principais interlo-
cutoresdogovernoforadoBra-
sil, o assunto está emcompasso
de espera tanto no Palácio do

Planalto quanto entre os con-
correntes do sistema japonês:
europeus e americanos.
A idéia de visitar governos e
fábricasnaEuropa foi apresen-
tada ao governo brasileiro pelo
embaixadordaUniãoEuropéia
noBrasil, JoséPacheco,nomês
passado, logo após o ministro
das Comunicações, Hélio Cos-
ta, ter anunciado a viagem ao
Japão.OministroLuiz Fernan-
do Furlan, que também está no
Japão,éumdosquedefendema

ida à Europa,mas ainda não há
garantia de que a viagem ocor-
rerá realmente.
Interlocutoresdasempresas
que compõem a Coalizão DVB
Brasil (Philips, Nokia, Rhode&
Schwarz, Siemens, STMicroe-
lectronics e Thomson), que de-
fendeaadoçãodomodelo euro-
peu, disseram que, além da su-
gestãodoembaixador,convites
jáforamencaminhadosàsauto-
ridades brasileiras por gover-
nosdepaísesondeestãoinstala-

das as principais fábricas, co-
mo a França e a Holanda. Eles
esperamamanifestaçãoformal
dogovernobrasileiro,masaex-
pectativa deles é de que a via-
gempossaacontecernofimdes-
temês ou no início demaio.
A holandesa Philips e a fran-
co-italiana ST Microelectro-
nics, inclusive, jámanifestaram
ao governo brasileiro a inten-
ção de instalar no Brasil uma
fábrica de semicondutores.
Masascompanhiascondiciona-

ram a proposta a estudos de
viabilidade econômica, que
levam cerca de um ano para
serem concluídos, mesmo
prazoprevisto anteriormen-
te pelos japoneses.
Para que a viagem ocor-
ra, ela temdeserautorizada
pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que escalou o
ministro dasRelaçõesExte-
riores, Celso Amorim, para
chefiar a comitiva que está
no Japão. ●

Para Amorim,
ainda é preciso
esclarecer
algumas questões

SÉRGIO COSTA/AE

Empresasapostamno
‘seloverde’paracrescer
Certificaçãoflorestaléportade
entradaparagruposbrasileirosno
mercadoexternoqPÁG.B18
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 abr. 2006. Economia. p. B20. 




