
A força verde 
 
As duas empresas mais admiradas do mundo investem no desenvolvimento de produtos 
ecologicamente corretos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economia: 
Lâmpadas fluorescentes como as fabricadas pela GE consomem 75% menos energia que as convencionais. 

 
A lista das empresas mais admiradas do mundo de 2007, publicada pela revista Fortune, 
confirma uma tendência do mundo dos negócios atual: a preocupação com o meio ambiente. 
Tanto a General Electric (GE), dos Estados Unidos, quanto a Toyota, do Japão, que lideram a 
lista, estão entre as que mais alardeiam quanto são ecologicamente corretas (veja o quadro ao 
lado).  
 
A GE está investindo pesado no desenvolvimento de tecnologias que preservam o meio 
ambiente, como a energia eólica e o monitoramento remoto da poluição atmosférica. Além 
disso, reservou US$ 700 milhões para o desenvolvimento de diversos produtos "verdes", como 
locomotivas que podem ser movidas também por energia solar, turbinas de aviões que 
provocam menos poluição, lâmpadas mais eficientes e até novos sistemas de purificação de 
água. No ano passado, a GE conseguiu reduzir em US$ 70 milhões sua conta de luz com o uso 
de um novo sistema de iluminação em cerca de cem fábricas nos Estados Unidos. "Os desafios 
ambientais do momento demandam novas soluções tecnológicas e grandes empresas com 
capital para investir", diz John Rice, presidente da divisão de infra-estrutura da GE. "Se você 
conseguir fazer isso e ainda gerar valor para os acionistas, então tem algo sustentável."  
 
A Toyota, por sua vez, está empenhada em desenvolver novas tecnologias para reduzir a 
emissão de gases poluentes. O Prius, um veículo híbrido que funciona com gasolina ou 
eletricidade, lançado mundialmente em 2001, vendeu 100 mil unidades só no ano passado. Por 
causa de sua capacidade de captar os desejos do consumidor, a Toyota deixou para trás, na 
lista das mais admiradas, as três grandes empresas americanas do setor automobilístico - 
General Motors, Ford e Chrysler. Inclusive no ranking que considera apenas as respostas dos 
americanos. Ainda em 2007, ao que tudo indica, se tornará a maior fabricante de automóveis 
do mundo, superando a GM. "O horizonte do mercado vai mudar de forma dramática", diz Jim 
Lentz, principal executivo da Toyota na área de vendas nos Estados Unidos.  
 
Elaborado com base numa pesquisa feita com 1.506 executivos e analistas de 26 países pela 
Hay, uma das principais consultorias de recursos humanos do mundo, o levantamento 
começou em 1982 e está em sua 25a edição. Além da Toyota, a lista das dez empresas mais 
admiradas do mundo traz apenas mais uma empresa não-americana - a BMW, da Alemanha, 
que ocupa o nono lugar, a melhor colocação que obteve desde o início da pesquisa. Ambas são 
do setor automobilístico, justamente aquele em que os fabricantes americanos passam por 
ajustes em suas estratégias de mercado.  
 
Neste ano, pela primeira vez, a Apple, uma das principais fabricantes de computadores do 
mundo, passou a Microsoft, de Bill Gates. O destaque negativo da pesquisa de 2007 ficou com 
a Dell, que ameaça perder a liderança na produção de micros para a HP. Terceira colocada em 
2005, a Dell, que enfrenta mudanças de gestão e queda nas vendas, está agora no 27o lugar.  
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As empresas mais admiradas do mundo em 2007. 
  
1 - GENERAL ELECTRIC  
2 - Toyota Motor  
3 - Procter & Gamble  
4 - Johnson & Johnson  
5 - Apple  
6 - Berkshire Hathaway¹  
7 - FedEx  
8 - Microsoft  
9 - BMW  
10 - PepsiCo  
Empresa de gestão de recursos do investidor americano Warren Buffet 
Fonte: Fortune. 
 
Fonte: Época, n. 462, p.60, 26 mar. 2007. 
  
 


