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ETHEVALDOSIQUEIRA

Ricosexcluemosemergentes

Mantegapropõe
metadesuperávit
de longoprazo

Brasil, China e Índia queremmais espaço nos debates

REUNIÃODOG-8

Índice seria compulsório e fixado na LDO para evitar a
costumeira pressão por gastos em períodos eleitorais

MUNIQUE

Nunca houve um evento de co-
municação de massa das pro-
porções desta Copa doMundo.
Damesma forma, nunca houve
um espetáculo quemobilizasse
tantatecnologiaparasertrans-
mitido amais dametade da po-
pulação mundial. É claro que,
quando vemos um gol emocio-
nante,aúltimacoisaquevamos
querer saber é que tecnologia
está por trás daquelas cenas.
Masvaleapenarefletirumpou-
co mais sobre essa face da Co-
pa, antes da estréia da Seleção
Brasileira.
As imagens de cada partida

que vemos em nossos televiso-
res são o resultado do trabalho
conjunto de 25 câmeras de TV
digitaldistribuídasemtornodo
campo, auxiliadas por mais de
400microfones espalhados pe-
lo estádio, numa infra-estrutu-
ra de transmissão que inclui 5
milcomputadores,duasmilcen-
trais telefônicas com tecnolo-
gia IP, rede internet a 10 giga-
bitspor segundo(Gbps), 5,6mil
quilômetros de cabos de fibras
ópticasduplicados, ligações via
satélite, 450 centrais de telefo-
nia celular e mais de mil esta-
ções radiobase.

Tudo isso representa um
progressoextraordinário.Con-
fesso que, embora acostumado
àcoberturadeeventosdetecno-
logia,nãotinhaumanoçãoapro-
ximadadasdimensõesedacom-
plexidade da transmissão e a
coordenação dos jogos das 32
seleções naAlemanha ao longo
do período que começou sexta-
feira e vai até 9 de julho.
AcompanhandoaquiemMu-

niqueaaberturadaCopa, opri-
meiro impacto que senti foi ao
visitar anteontem as instala-
çõesdoCentrodeRadiodifusão
Internacional (International
Broadcaster Center) e ouvir
dostécnicosdaAvaya,encarre-
gadosdamegaoperaçãodetele-
comunicações,adescriçãocom-
pleta das tecnologias da comu-
nicaçãoeda informação (TCIs)
e sistemasultramodernos utili-
zadas na cobertura do maior
evento de comunicação da his-
tória.Dentrodeumimensoedi-
fício, nos subúrbios de Muni-
que,nesseCentrodeRadiodifu-
sãoInternacional,estãoabriga-
das mais de uma centena de
emissoras de televisão, com
seus estúdios e instalações em
plenaatividadedecoberturada
Copa, inclusive a brasileira Re-
deGlobo.Cadaestúdio foi cons-

truídoeminstalaçõesdemadei-
ra porque, terminada a Copa, o
edifícioserápreparadoparaou-
tra destinação.
Os especialistas estimam

que a audiência acumulada do
primeiro ao último jogo será de
30 bilhões de espectadores. A
redeconvergenteutilizadacom-
bina voz e dados na mesma in-
fra-estruturaqueconecta70lo-
cais, inclusiveos 12estádiosuti-
lizados, seus centros demídia e
o quartel-general da Fifa em
Berlim.Dopontodevistadecon-
fiabilidade e segurança, a rede

fornecida pela Avaya foi plane-
jadaparaatendera todosos re-
quisitos de uso crítico, de segu-
rança, de credenciamento de
jornalistas e de profissionais
que trabalhamnoevento, de lo-
gísticados timesparticipantes,
das estatísticas mais comple-
tas dos jogos, para informação
detodososquecobremoucoor-
denamesta Copa doMundo.
Além da Avaya, a Fifa conta

ainda com outros patrocinado-
res – como a Toshiba, T-Syste-
ms(operadoraalemãdaDeuts-
cheTelekom) e oYahoo! – para

a realização prática desse con-
juntodeserviçosderededetele-
comunicações,queatendeajor-
nalistas, funcionários dos está-
dios, voluntários, representan-
tes do comitê organizador lo-
cal, árbitros, jogadores e mes-
modostorcedores,paratodoti-
podecomunicação,sejapela in-
ternet, pelo telefone (fixo ouce-
lular) oupelo vídeo.Os fotógra-
fos em especial usarão a rede
local sem fio ouWireless Local
AreaNetwork(WLAN)conver-
gente, que lhes permitirá en-
viar fotos diretamente do cam-
po de futebol para suas reda-
çõesouparaqualquer pontodo
planeta. Pela primeira vez nu-
ma Copa do Mundo, os ingres-
sosque impedema falsificação,
graçasaumchipembutido,que
utilizaatecnologiadeidentifica-
çãoporradiofreqüência,conhe-
cida por RFID (de Radio Fre-
quency Identification Device).
Imagine, agora, leitor, que –

poracidenteoupelaaçãocrimi-
nosa – se rompauma fibra ópti-
caporondeestásendotransmi-
tido um programa de TV digi-
tal.Nãohaveránenhuma inter-
rupção das transmissões, por-
que entra ação uma fibra alter-
nativa, num cabo redundante.
E se o criminoso ou terrorista

cortar os dois cabos? Nem as-
sim o programa será interrom-
pido, porque as transmissões
passarão a ser feitas via satéli-
te, semque os bilhões de espec-
tadores percebam qualquer
mudança.
Para se ter uma idéia mais

próximadovolumede informa-
çãoqueseráprocessadoetrans-
mitidoaolongodestaCopa,bas-
ta lembrar que ele alcançará a
impressionante quantidade de
15 terabytes (trilhões de bytes)
envolvendo voz, dados e ima-
gens–oqueequivaleaoconteú-
do de mais de 100 milhões de
livros, ou ainda ao armazena-
mento de documentos que nu-
mapilha 240 vezesmais alta do
queoEmpireStateBuilding,de
NovaYork.
Nenhum aspecto mereceu

maioratençãodoqueaseguran-
ça. Além da revista rigorosa,
por meio de detectores de me-
tal e esteiras de raios X, seme-
lhantes à que se submetem os
passageiros no embarque nos
aeroportos, todososcrachásde
credenciamento de todos os
que trabalham nesta Copa po-
dem ser lidos em todos os por-
tões e áreas internas, em espe-
cialaquelesqueentramnocam-
po ou em salas de controle.●

QUEIXA–GuidoMantega: “ImaginaoBrasil nãoparticipar dadiscussãosobreenergia”

CENTRO–EdifícioemMuniqueabrigamaisde100emissorasdeTV

Tecnologia fazomaiorespetáculodaTerra

João Caminoto
ENVIADO ESPECIAL
SÃO PETERSBURGO

Ogoverno estuda a possibilida-
de de incluir na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) me-
tas de superávit primário com-
pulsórias por vários anos para
evitar a pressão por gastos em
períodos eleitorais. A proposta
foi discutida pelo ministro da
Fazenda, Guido Mantega, com
ministros dos 8 países mais ri-
cos(G-8),ontem,emSãoPeters-
burgo, emreuniãocujo temafoi
a boa governança fiscal.
Mantega ressaltou que ame-
taplurianualobrigatóriaselimi-
taria ao aspecto fiscal, não
abrangendoainflaçãoouocres-
cimento do Produto Interno
Bruto (PIB). “O objetivo não é
engessarnovaspolíticaseconô-
micas, mas garantir que a base
da boa governança fiscal seja
mantida”, disse o ministro. “A
questãofiscaléapenasumapar-
tedapolíticaeconômicaeépre-
ciso garantir graus de liberda-
deparaospróximosgovernos.”
Ele explicou que a proposta
deLDOenviadaaoCongressoe
ainda não votada inclui a meta,
que seria obrigatória, de supe-
rávit primário de 4,25% do PIB
em 2007. Além disso, contém
sugestõesdemetasnãocompul-
sórias para 2008 e 2009.
“Poderia ser inventada uma
LDOque valesse pormais tem-
po”, disse. “Éuma formade im-
por ao próximo governo deter-
minadasmetas fiscais.Éneces-
sárioterumhorizontedemédio
prazoquepoderiaserdeumno-

vo mandato até um período
maior.” Segundo ele, o assunto
aindatemdesermelhordiscuti-
do no governo, mas a mudança
já poderia ser adotada na LDO
de 2007 comaapresentação de
uma emenda.
Oministroadmitiuqueapro-
posta é polêmica. “Mas o Con-
gresso,quecontacomrepresen-
tantes da oposição, que postu-
lam serem governantes, seria
consultados”, afirmou. “Todos
estarão envolvidos nessa dis-
cussão e poderão concordar ou
não.”
Ele admitiu que pessoas que

eventualmente defendem me-
tas de superávit menor pode-
riam se opor à proposta. “Mas
nãoouvininguémsugerindore-
dução do superávit primário,
muitopelo contrário”, disse. “A
mudançaimpediriaumsuperá-
vit primário menor, não
maior.”
Algunsministros do G-8 res-
saltaram que em períodos elei-
torais é mais difícil garantir a
boa gestão das finanças públi-
cas.“Euconcordei,poishojees-
tamos passando no Brasil por
esseperíodo, ondevocêconsta-
taumaumentodapressão”,dis-
se Mantega. “Porém isso não
vaialterarosresultadosdapolí-
tica fiscal do Brasil.”

CMN ANIMADO
Mantega reafirmou que ameta
de superávit primário deste
ano, de 4,25%doPIB, será rigo-
rosamentecumprida.Eleexpli-
cou que, ao buscar essameta, o
governosebaseiaemprojeções
variantes e por isso trabalha
com uma pequena margem de
erro para cima. Uma dessas
projeçõeséareceita tributária,
que, segundo o ministro, até
maio ficou dentro da previsão.
Além disso, o governo proje-
taumcrescimentode4,5%para
o PIB em 2006. “Por exemplo,
seessecrescimento for supera-
do,poderágerarumexcessode
receita”, disse. “Aí, vamos ver
se é oportuno utilizar esse re-
curso. Haveria a possibilidade
defazerumpoucomaisdesupe-
rávit, mas a intenção é chegar
aos 4,25%.”
Mantega disse que a reunião
do Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) destemês será “ani-
mada”. No encontro, será deci-
dida a meta inflacionária para
2007 e a Taxa de Juros de Lon-
goPrazo(TJLP)paraoterceiro
trimestre, válida para os em-
préstimos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES).
Na semanapassada, ominis-
tro do Desenvolvimento, Luiz
FernandoFurlan,cobroupubli-
camentedopresidenteLuizIná-
cio Lula da Silva uma redução
da taxa, atualmente em 8,15%
ao ano. “As opiniões do minis-
tro Furlan sempre são muito
bem-vindas, são balizadas e
têmqueserlevadasemconside-
ração”, disseMantega. ●

‘Objetivo não é
engessar as novas
políticas
econômicas’

ERNESTO RODRIGUES/AE - 19/4/2006

DIVULGAÇÃO

TECNOLOGIASDAINFORMAÇÃO ● ECONOMIADIGITAL ● esiqueira@telequest.com.br

SÃO PETERSBURGO

Os ministros das finanças de
Brasil, Chinae Índia estão insa-
tisfeitos com o espaço que lhes
têm sido concedido nas reu-
niões do grupo dos 8 países
mais ricos, o G-8, e vão pressio-
nar pela sua ampliação.Tam-
bém decidiram fortalecer o
G-20, grupo das principais na-
ções emdesenvolvimento.
“Nãovejoporquenãosermos
incluídosnasdiscussõesplenas
do G-8”, disse o ministro brasi-
leiro, Guido Mantega, após se
reunir comos colegas indiano e
chinês. “Fica uma situação es-
quisita, pois você é convidado
paraareuniãodoG-8,participa
de uma parte da discussão e
não da outra.”
Mantega criticou o fato de o
Brasil não ter sido incluído nu-
mareuniãoquedebateuaques-
tãoenergética. “ImaginaoBra-
sil não participar da discussão
de energia, sendo hoje o país
que apresenta mais alternati-

vas energéticas nomundo”, co-
mentou.
Nosúltimosanos, os trêspaí-
ses emergentes têmsido convi-
dadosparaasreuniõesdeminis-
tros edacúpuladoG-8, comex-
ceçãode2004,nosEstadosUni-
dos.Essaparticipação resultou
no uso do termo G-11, mas o es-
paçodostrêsemergentesésem-
pre limitado a algumas reu-
niões, ficando de fora da elabo-
ração do comunicado final.
“Temos participado como
convidados, mas gostaríamos
de ter uma integração maior,
pois, afinal, representamos
umaparteimportantedaecono-
mia mundial”, disse Mantega.
“Graças a esses países, o nível
deinflaçãonomundoémaisbai-
xo, pois eles injetam produtivi-
dadeereduçãodecustosnaeco-
nomia e, portanto, são impor-
tantes protagonistas do desen-
volvimento global.
Ele acrescentou que os três
países são bem equilibrados do
ponto de vista orçamentário,

além de terem se tornado doa-
dores de recursos a nações
mais pobres.
Mantega e seus colegas da
China e Índia decidiram se en-
contrar antes das futuras reu-
niões dos ministros das finan-
çasdoG-8paradefinirumapau-
ta comum nesses eventos.
Alémdisso, vãoprocurarrefor-
çaraagendadoG-20,cujapróxi-
ma reunião anual ocorrerá em
novembro na Austrália. “Va-
mos levar aoG-20questõesque
somente são discutidas pelo
G-8”, disseMantega.
MantegaeosministrosdaÍn-
dia e China decidiram criar
‘uma agenda de discussão de
energia edesenvolvimento’. “A
ChinaeaÍndiasãofortesimpor-
tadores de petróleo – que não é
o caso do Brasil – e estão preo-
cupados com os elevados pre-
ços da commodity”, disseMan-
tega. “Essa nova agenda co-
mumvai se centrar inicialmen-
tenatecnologiadoetanolbrasi-
leiro.” ● J.C.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 jun. 2006. Economia, p. B16.




