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BOMBAIM — Na briga pelo
investimento estrangeiro, a
capacidade de Pequim de ditar
mudanças e rapidamente realo-
car recursos parece dar à China
uma vantagem sobre a Índia,
onde um bagunçado sistema de
democracia pluripartidária às
vezes impede a liberalização do
mercado. Mas há cada vez mais
evidências de que as vantagens
da Índia estão aumentando à
medida que a liberdade dos
consumidores e dos tribunais
estimula mudanças econômicas
em âmbito local sem esperar
pela aprovação dos escalões
superiores. 

Aqui, na capital comercial e
maior cidade da Índia, a Brihan
Mumbai Electric Supply &
Transport Undertaking Ltd., ou
simplesmente Best, é prova des-
sas mudanças de baixo para
cima. Recentemente, Swadheen
Kshatriya, gerente da Best, tro-
cou 1.000 ônibus velhos de dois
andares por outros novos e mais
confortáveis. Ele cortou alguns
milhares de empregos da enor-
me folha de pagamento da
empresa — que tinha 46.000 fun-
cionários antes dos cortes —
apenas suspendendo a contrata-
ção para serviços não essen-
ciais. Ele planeja até trocar os
centenários relógios de ponto
dos motoristas por um novo sis-
tema computadorizado. 

Os novos ônibus fizeram
sucesso entre os passageiros.
“Eles são mais arejados e con-
fortáveis”, diz R. K. Shinde,
auditor da Hindustan Petroleum
Corp., enquanto anda de ônibus
rumo ao trabalho. “As portas
automáticas reduzem as possi-
bilidades de acidentes.”

O sucesso de Kshatryia até
agora exemplifica como alguns
executivos indianos estão rea-
gindo ao aumento das expecta-
tivas da crescente classe média
— atualmente estimada em
torno de 260 milhões a 300

milhões de pessoas —, moderni-
zando empresas estatais e
mudando políticas públicas que
há décadas são obstáculos a
maiores reformas.

“A classe média está ficando
mais exigente”, diz Ramesh
Ramanathan, que saiu da divi-
são de derivativos do Citigroup
na Europa em 1998 para voltar à
Índia e começar um grupo que
estimula o envolvimento dos
cidadãos em questões políticas.
“Isso aumenta a pressão sobre o
Estado para começar a se con-
centrar mais nos resultados.”

A Best, administrada pela
prefeitura de Bombaim, há
muito era um exemplo de tudo o
que está errado na Índia.
Investidores estrangeiros e
empreendedores locais apon-
tam o dedo contra aeroportos
em mau estado, ruas cheias de
buracos e um sistema tributário
antiquado como outras evidên-
cias de como a máquina estatal

da Índia atrapalha o avanço
econômico. Basta dizer que
abrir uma empresa na Índia
leva, em média, 89 dias, e
fechá-la pode levar até dez
anos, segundo a Corporação
Financeira Internacional, a
divisão de investimentos do
Banco Mundial. 

Bombaim não é o único lugar
onde os burocratas ajudaram a
semear a modernização.
Autoridades de aviação civil da
Índia buscaram melhorar os
serviços e reduzir os preços nas
companhias aéreas estatais em
resposta ao aumento da atuação
das companhias privadas. Na
semana passada, Nova Délhi
fechou contratos com dois con-
sórcios de empresas indianas e
parceiras estrangeiras para
reformar os aeroportos de
Bombaim e Nova Délhi.

As prefeituras também estão
se unindo à iniciativa privada
para ajudar a consertar a decré-

pita infra-estrutura indiana por
meio de acordos de privatização.
Empreiteiras privadas estão
construindo a maior parte dos
US$ 38 bilhões de uma malha
rodoviária, cobrindo seu investi-
mento com pedágios. O sistema
de distribuição de água de Nova
Délhi está sendo modernizado
pela Lyonnaise des Eaux, uma
subsidiária da gigante dos servi-
ços públicos francesa Suez. Em
Chenai, a coleta de lixo é feita
pela CES Onyx, uma subsidiária
local da francesa Veolia
Environnement SA.

Tais acertos são relativamen-
te comuns em outros lugares.
Mas eles representam um gran-
de avanço na Índia, onde a
comunidade de negócios há
muito reclama que uma burocra-
cia inepta atravanca o potencial
econômico do país de um modo
que não acontece na China.

Em Bangalore,
Ramanathan, do grupo de cida-
dania, trabalha com receptivas
autoridades municipais num
programa para erradicar a
sonegação dos impostos pre-
diais e territoriais. A iniciativa
já aumentou a arrecadação
anual em 500 milhões de rupias
(US$ 11,3 milhões). Ele persua-
diu a prefeitura a publicar uma
revisão de desempenho trimes-
tral para mostrar como o
dinheiro dos contribuintes
havia sido gasto no período. 

Na Best, os instintos
empreendedores de Kshatriya
foram ativados em 2003, quando
o supremo tribunal de Bombaim
ordenou que todos os ônibus
com mais de 15 anos de idade
fossem substituídos para redu-
zir a poluição. Isso deu a ele
espaço para enfim reagir ao
número cada vez maior de
reclamações sobre a qualidade
do transporte público.

Essa pressão, diz Kshatriya,
resulta do fato de que os usuá-
rios, com cada vez mais poder
aquisitivo, agora têm mais
opções de transporte.

Índia consegue fazer reformas sem um
sistema centralizado como o da China
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Com um aparelho de email
portátil BlackBerry, dois celula-
res, três computadores no escri-
tório e internet sem fio para seu
carro, Greg Shenkman nunca se
afasta do trabalho. Mas, recen-
temente, o diretor-presidente da
Exigen Group, de São Francisco,
transpôs a última fronteira da
produtividade: seu banheiro.

Quando Shenkman responde
ao telefone viva-voz no banho, a
água desliga automaticamente.
Ele pode abrir a porta da frente
para receber uma entrega
enquanto se barbeia. E também
já deu os toques finais num com-
putador à prova d’água que lhe
permitirá responder emails da
sauna. “Eu levei Gates um pouco
a sério demais”, diz ele. “O fluxo
de informação nunca pára.”

Então, deu nisso. O humilde
banheiro, sempre um local de
refúgio e solidão, começou a tes-
temunhar cada vez mais transa-
ções e decisões importantes. Os
negócios no banheiro já foram
muito além de digitar emails no
BlackBerry. Ultimamente, mais
executivos têm praticamente
transformado o banheiro em
extensões de suas áreas de tra-
balho, com escrivaninhas retrá-
teis ou telas sensíveis ao toque à
prova d’água. A Acquinox, fabri-
cante de produtos para banhei-
ros de Nova York, diz que as ven-
das de seus chuveiros e banhei-
ras de hidromassagem — que já
vêm com telefone com viva-voz
— praticamente triplicaram no
ano passado para 14.800 módu-
los. A Seura, outra empresa

americana, diz que aumentaram
as vendas de armários de
banheiro que têm telas de cristal
líquido embutidas no espelho. Os
armários, que custam a partir de
US$ 2.400, permitem aos usuá-
rios dar o nó da gravata enquan-
to assistem à TV embutida.

Muitos banheiros “produti-
vos” começam a surgir nas
casas “inteligentes” de última
geração dos Estados Unidos,
que incluem sistemas computa-
dorizados que permitem aos
usuários controlar a música, a
temperatura e a luz ambiente a
partir de telas sensíveis ao
toque embutidas nas paredes.
Agora, segundo decoradores e
construtoras, cada vez mais
proprietários querem tecnolo-
gias que possam ser montadas
ao lado do vaso sanitário.

A Future Home, uma empre-
sa de instalação de sistemas de
lazer doméstico de Los Angeles,
diz que metade de seus clientes
pede produtos tecnológicos para
o banheiro, em comparação com
apenas 10% há cinco anos. E a
Audio One diz que quase todos os
30 sistemas de automação da
casa — cujo preço pode chegar a
US$ 200.000 — que instalou no
ano passado na região de
Miami, onde fica sua sede,
incluíam televisores no banhei-
ro. “Já é um pressuposto”, diz
David Sussman, o engenheiro da
empresa. “Acabou o santuário.”

Para Jeff Borris o banheiro
tem uma função essencial: aju-
dar o empresário de atletas a
acompanhar o desempenho dos
jogadores que representa. A
casa de Borris, em Calabasas,
na Califórnia, tem dois banhei-

ros no quarto principal, cada
um com telefones e TVs para
que ele possa fazer ligações e
assistir aos jogos de seus clien-
tes tarde da noite ou de manhã
cedo. “No meu negócio não há
geografia, espaço ou hora,
então recebo ligações de qual-
quer lugar”, diz Borris.

Os BlackBerrys e celulares
há muito permitem que se
encontrem seus usuários em
qualquer lugar. E, agora, os lap-
tops podem ser levados para
qualquer lugar da casa: o núme-
ro de casas nos EUA com redes
sem fio mais que triplicou para
12,5 milhões entre dezembro de
2003 e dezembro de 2005, diz a
firma americana de pesquisa do
de tecnologia Parks Associates.

Trabalhar no banheiro logi-
camente pode resultar nos tra-
dicionais conflitos por causa do
excesso de trabalho. Há ainda a
preocupação que tem Warren
Struhl — que mora na Flórida

mas é o diretor-presidente da
fabricante de salgadinhos Dale
& Thomas Popcorn, cuja sede
fica a cerca de 1.600 quilômetros
dali, em New Jersey. Como tra-
balha muito a distância, ele cos-
tuma ler emails e fazer ligações
de trabalho de casa e, se estiver
no banheiro, a acústica acaba
por denunciá-lo. “Eles conhe-
cem pelo eco”, diz.

Outro problema em expan-
são: o mergulho do BlackBerry.
“Há uma espécie de magnetismo
entre o BlackBerry e a privada”,
diz Paul Normand, presidente da
BlackBerry Repair Shop, uma
empresa de Houston que se espe-
cializa em consertar os apare-
lhos. Ele diz que recebe cerca de
cem deles quebrados por dia, e
estima que de cinco a dez desses
foram danificados depois de cair
numa banheira ou em algo pior.
“Eles sempre ficam meio chatea-
dos quando perguntamos se a
água estava limpa.”

Acabou o santuário. Tecnologia 
permite que se trabalhe no chuveiro
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ATIME WARNER, dos
EUA, fechou acordo

para vender sua editora
de livros Time Warner
Books para o grupo de
mídia francês Lagardère,
por US$ 537,5 milhões. A
Lagardère disse que o
négocio faz dela a tercei-
ra maior editora de livros
do mundo.

* * *

n A Toshiba, do Japão, con-
firmou a compra por US$
5,4 bilhões da Westinghouse
Electric, empresa america-
na de usinas nucleares, da
estatal britânica BNFL, e
disse que negocia com
investidores japoneses e
americanos a venda de até
49% da empresa.

* * *

n A Repsol, petrolífera
espanhola, disse que
comprou por US$ 90
milhões 10% da petrolífe-
ra sueca West Siberian
Resources, que tem ope-
rações na Rússia.

* * *

n A Audi, divisão de luxo
da alemã Volkswagen,
disse que suas vendas
mundiais subiram 27% no
mês passado, em relação a
janeiro de 2005, para 69.400
veículos, graças a uma
forte demanda da China.

n A Disney fechou acordo
para vender sua rede de
rádios ABC para a rival
menor Citadel, num negó-
cio em ações avaliado em
US$ 2,7 bilhões que cria a
terceira maior rede de
rádio dos EUA.

* * *

n A Lafarge, empresa
francesa que é a maior
fabricante de cimento do
mundo, disse que vai com-
prar as ações que ainda
não possui de sua subsidiá-
ria nos EUA, ou 47%, numa
operação em dinheiro ava-
liada em US$ 3 bilhões.

* * *

n A GM nomeou para uma
vaga no conselho Jerome
York, um assessor do
investidor Kirk Kerkorian,
que tem 9,9% das ações da
montadora. York defendeu
no mês passado um corte
de dividendos e dos salá-
rios de altos executivos.

* * *

n A Sara Lee, empresa
americana que no Brasil é
dona da Café do Ponto,
disse que concluiu a venda
de sua divisão européia de
confecções, que tem entre
outras a marca Wonderbra,
por US$ 120 milhões, para a
firma americana de aquisi-
ções Sun Capital.

I NTERNAC IONAL

AVOLCÁN, mineradora
peruana de zinco, disse

que a corretora holandesa
de commodities Trafigura
elevou a participação em
seu capital de 6% para 10%,
comprando ações no mer-
cado por aproximadamente
US$ 4 milhões.

* * *

n A atividade econômica
do Chile cresceu 5,3% em
dezembro, em relação a um
ano antes, de acordo com o
índice Imacec, do BC, que
representa cerca de 90%
dos componentes do PIB.
Economistas esperavam
um crescimento de 6,2%.

* * *

n A Telefónica Móviles do
Equador contratou a Nokia
para fornecer um novo sis-
tema de administração de
serviços de voz, disse a
fabricante finlandesa, sem
revelar valores.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Johnson & Johnson
congelou por um ano os
preços de produtos básicos
de higiene e cuidados pes-
soais na Argentina, em
acordo com o governo, que
tenta coibir a inflação.

* * *

n Chile e Panamá concluí-
ram negociações comer-
ciais e irão em breve assi-
nar um acordo de livre
comércio, disse o governo
chileno. Em 2005, o combér-
cio bilateral movimentou
US$ 122 milhões.

CORREÇÃO & AMPLIFICAÇÃO

O nome de Curt Magleby,
gerente de políticas públi-
cas da Ford, foi incorreta-
mente grafado como Curt
Magelby em algumas edi-
ções na segunda-feira.
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Estimativa

A classe média indiana está 
silenciosamente 
pressionando o governo a 
reformar os serviços 
públicos. O serviço de 
ônibus de Bombaim (acima),
que é administrado pelo 
governo, respondeu a 
queixas sobre serviço ruim e 
à concorrência dos carros de 
passeio com a modernização 
de sua frota e outras 
medidas de mercado.

Enxugamento Número de carros de 
passeio produzidos na 
India, em milhares

Taxa de poupança 
doméstica, em relação 
ao PIB (%)

Fontes: Levantamento Econômico do Governo Indiano 2004/05; 
Sociedade dos Fabricantes Indianos de Automóveis
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O banheiro, um lugar de alta produtividade

POR KEITH JOHNSON
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O conglomerado português
Sonae SGPS fez uma oferta de Œ
10,7 bilhões (US$ 12,9 bilhões)
pela Portugal Telecom SA, a
principal empresa de telecomu-
nicações do país, no mais recen-
te sinal de consolidação do setor
telefônico da Europa. 

A Sonae, cujas atividades
incluem varejo, processamento
de madeira e telefonia celular,
ofereceu Œ 9,50 por ação. A ofer-
ta representa um ágio de 16%
em relação ao fechamento da
ação da Portugal Telecom, que
é sócia no Brasil da operadora
de celular Vivo e do portal de
internet Universo Online. No
ano passado, a Sonae desfez-se
de suas operações de supermer-
cados no Brasil

A Sonae disse que quer com-
prar 50% mais uma ação para

obter o controle acionário da
Portugal Telecom e que sua
oferta é condicionada à mudan-
ça do estatuto desta, que limita
os direitos de voto de um acio-
nista a 10%. 

Especula-se que a Portugal
Telecom seria alvo de aquisição
há anos. Muitas empresas, entre
elas a France Télécom SA e a
Deutsche Telekom AG, querem
poder oferecer ao mesmo consu-
midor serviços de internet, tele-
fonia fixa e celular. Especialistas
dizem esperar ver mais negócios
nos próximos meses, à medida
que grandes telefônicas dispu-
tam para acumular volume.

A Telefónica há muito é tida
como uma potencial compradora
da Portugal Telecom. A firma
espanhola tem uma fatia de 9,9%
na rival portuguesa, bem como a
joint venture na Vivo. Porta-
vozes da Telefónica não quise-
ram comentar a oferta da Sonae.

Sonae oferece US$ 12,9 bi
pela Portugal Telecom
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