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A Consumers International (CI), fe deração que reúne 220 organizações de consumidores de 
115 países divulgou as cinco empresas ganhadoras do prêmio "As Piores Empresas de 2008".  
 
Foram eleitas: Tesco, Kellogg's, Eli Lilly, Samsung e Toyota. Este é o segundo ano em que a 
entidade destaca o comportamento irresponsável de grandes marcas do mundo. Um júri, 
composto pela secretaria da Cl e por representantes das organizações de defesa do 
consumidor, seleciona os ganhadores mediante um critério geral que busca chamar atenção 
sobre o abuso dos direitos dos consumidores ocorridos nos últimos 12 meses. A seleção não 
pretende ser científica nem exaurir o assunto. 
 
Para Marilena Lazzarini, coordenadora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), membro da Cl, as pessoas observam cada vez mais o comportamento so-
cioambiental das empresas: 
 
A Cl criou essa premiação para chamar atenção para esse importante aspecto da 
responsabilidade de grandes corporações. Exemplos concretos valem mais que mil palavras e 
ajudam a desmistificar empresas que adotam diferentes padrões de comportamento nos 
vários países em que atuam. 
 
'É importante conhecer tudo o que a empresa faz' 
 
Maria Inês Dolci, coordenadora geral da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Pro 
Teste, também associada à Cl, observa que muitas vezes os consumidores não têm acesso a 
essas informações: 
 
As pessoas vêem as propagandas e não sabem o que está por trás da marca. É importante 
conhecer tudo o que a empresa faz para escolher onde consumir. 
 
A Tesco, rede de supermercados britânica, recebeu o prêmio por ter tentado calar as críticas 
da imprensa na Tailândia sobre os efeitos, para o mercado local, de sua rápida expansão e 
pela diminuição da possibilidade de escolha dos consumidores locais. Em 2007, a empresa 
abriu 106 supermercados. A Tesco entrou com ações judiciais no valor total de US$ 34 
milhões contra três jornalistas que criticaram sua expansão naquele país. A Kellogg's foi 
escolhida pelo perigo óbvio dos doces que imitam blocos de Lego. Há o risco de crianças 
pequenas, ao brincarem com Lego, confundirem os blocos com o caramelo anunciado e 
colocá-los na boca indevidamente. A Kellogg's Brasil afirma que o produto mencionado foi 
produzido e vendido apenas nos Estados Unidos e que sua produção naquele país cessou em 
outubro. Explica ainda que, no Brasil, segue as determinações e regulamentações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Eli Lilly levou o prêmio pela over-dose de 
promoção do Cialis, medicamento contra disfunção erétil, sem avisar sobre seus efeitos 
colaterais, como dor de cabeça, acidez estomacal, dores musculares, congestão nasal, 
problemas visuais e auditivos. Esse é um dos medicamentos mais vendidos no mundo. As 
vendas globais chegaram a US$ 1,1 bilhão em 2007 e foram investidos US$ 152 milhões na 
sua promoção, somente nos EUA. 
 
A Lilly Brasil afirma que sempre manifestou preocupação com o conteúdo de suas campanhas 
promocionais, fornecendo informações educacionais de qualidade, seguindo as normas da 
legislação brasileira. 
 
A Samsung foi premiada por pouco divulgar que fabrica tanques de guerra, além de 
equipamentos eletrônicos. Em sua página na internet, a empresa sustenta que faz produtos e 
serviços "contribuindo para uma melhor sociedade global". Para a Cl, uma maneira muito 
mais segura de atingir esse objetivo seria limitar-se a produzir televisores. A Samsung explica 
que é um conglomerado de empresas que inclui outras divisões, como a de fabricação de 
tanques de guerra, turbinas de avião, helicópteros, mas não há ligação entre a empresa de 
eletroeletrônicos no Brasil e esses outros segmentos. 
 



Já a Toyota foi premiada por suas contraditórias campanhas promocionais, nas quais associa 
indevidamente seus produtos ao verde, pois seus veículos continuam utilizando combustíveis 
não-renováveis, que causam danos ao meio ambiente. A montadora japonesa afirma 
desqualificar a pesquisa por entender que não houve critérios técnicos na avaliação. E diz que 
concebe seus produtos dentro de parâmetros que superam as legislações ambientais 
vigentes. 
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