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Em meados de 2003, a
Vodafone Group PLC reuniu
executivos dos dez maiores
fabricantes de celulares do
mundo numa sala de conferên-
cias do Hotel Grant Hyatt de
Tóquio. Ali, um alto executivo
da Vodafone Group PLC deu um
ultimato: sigam milhares de
determinações técnicas e de
design ou desistam de fornecer
telefones de próxima geração
para a Vodafone, a maior tele-
fônica celular do mundo.

As fabricantes de celulares,
como Motorola Inc., Samsung
Electronics Co. e Sony Ericsson
Mobile Communications Ltd.,
concordaram imediatamente
com as exigências da Vodafone.
Mesmo arriscando transformar
seus telefones em portadores
anônimos dos serviços da
Vodafone, as empresas não
podiam desprezar as volumosas
encomendas da operadora britâ-

nica. Mesmo a Nokia Corp.,
maior fabricante de telefones
celulares do mundo, aceitou a
maioria das determinações da
Vodafone depois de um longo
período de resistência.

“Quer se goste ou não, isso
faz parte do negócio”, diz
Katsumi Ihara, diretor de estra-
tégia da Sony Corp. A Sony é
sócia da Telefon AB L.M.
Ericsson na Sony Ericsson.

A estratégia da Vodafone
está alterando o equilíbrio de
poder no setor de celulares, que
movimenta US$ 500 bilhões por
ano. Durante muitos anos, tele-
fônicas e fabricantes de celula-
res coexistiram pacificamente.
Empresas como a Vodafone não
queriam ficar sem novos apare-
lhos, e os fabricantes de telefo-
nes dependiam dos grandes
pedidos das operadoras. Mas à
medida que o mercado de celu-
lares arrefeceu, os objetivos
divergiram. Agora a Vodafone
quer controlar todo o visual de

um celular, ao invés de deixar
tudo para os fabricantes. É pro-
vável que o crescimento de
lucros da Vodafone no futuro
venha da venda de serviços
extras e a forma mais efetiva
de vendê-los é embutir software
da Vodafone nos telefones dos
clientes.

O que está em jogo é o con-
trole de um aparelho do dia-a-
dia usado por bilhões de pes-
soas. O vencedor ficará em posi-
ção para desenhar o futuro do
negócio de celulares e amealhar
os lucros que derivam de uma
marca premium.

Os perdedores, ao contrário,
podem acabar com um negócio
de baixa margem de lucro,
virando serviçais de seu antigo
parceiro. É o que aconteceu com
fabricantes de micros que permi-
tiram à Microsoft Corp. elevar a
marca desta sobre a deles e
dominar as discussões sobre
como um PC deve funcionar.

Outras telefônicas estão

olhando a Vodafone de perto.
Em muitos países, normalmen-
te os consumidores primeiro
escolhem a marca de um telefo-
ne, como Nokia ou Motorola, e
depois procuram o serviço mais
barato que estiver disponível.
Se a Vodafone puder controlar o
que aparece na tela e mudar
hábitos dos consumidores,
outros fornecedores de serviços
devem seguir seu exemplo.

No Brasil, ou mesmo nos
EUA, telefônicas já vendem
celulares com suas marcas bem
aparentes, mas não foram tão
longe quanto a Vodafone. Isso
pode mudar se a empresa britâ-
nica inclinar a balança para o
seu lado. “É para este lado que
certamente nós vamos”, diz Jim
Gerace, um porta-voz da ameri-
cana Verizon Wireless, da qual
a Vodafone é dona de 44%. A
Verizon Communications Inc. é
dona do restante.

A Vodafone quer, por exem-
plo, que as opções de menu

sejam idênticas em qualquer tipo
de aparelho. Ela também quer
que o software interno do telefo-
ne promova seus vários serviços
extras — e lucrativos —, como
jogos, download de vídeos e a
compra de toques musicais, que
a empresa espera sejam o motor
do crescimento de vendas no
futuro. A Vodafone calcula que
clientes usando telefones com o
design dela gastem 7% mais nos
seus serviços do que aqueles
usando aparelhos genéricos.

Esse impulso é crítico para
os telefones de próxima geração
da Vodafone, baseada em um
sistema chamado 3G, ou tecno-
logia de terceira geração, que
pode desde fazer videochama-
das até tocar música ou mostrar
a localização do usuário. A
Vodafone investiu mais de US$
27 bilhões nessa tecnologia e
quer seus telefones mostrando
os novos serviços de forma bem
saliente. Num lançamento para
europeus e japoneses na sema-

na passada, Arun Sarin, dire-
tor-presidente da Vodafone,
disse que a empresa pretende
vender mais de 10 milhões de
aparelhos 3G até março de 2006.

Vodafone faz balança do poder em celulares pender para operadoras
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AKRAFT, dos EUA, ven-
deu para a concorrente

Wm. Wrigley Jr. as marcas
de balas Altoids, Life
Savers, Sugus e Troloi
numa transação avaliada
em US$ 1,5 bilhão, disse
fonte a par do assunto.

* * *

n A Volkswagen disse que
cortará em 6% o investi-
mento em operações auto-
mobilísticas nos próximos
dois anos, além de redu-
zir os investimentos em
suas joint ventures na
China, para estancar as
quedas sucessivas no
lucro desde 2002.

* * *

n O Windows para compu-
tadores de mão da Micro-
soft ultrapassou o sistema
Palm da americana Palm-
Source pela primeira vez,
ficando com 48,1% dos 2,8
milhões de aparelhos ven-
didos no terceiro trimestre,
disse a firma de pesquisas
Gartner. O Palm ficou com
29,8%, ante 46,9% em 2003.

* * *

n O Santander fechou a
compra de 100% do inglês
Abbey. O banco espanhol
aumentou seu capital em
US$ 16,3 bilhões, com as
novas ações usadas para
pagar acionistas do Abbey.

n O HSBC, banco inglês,
negocia compra de 49% do
Korea First Bank, oitavo
maior da Coréia do Sul,
numa transação avaliada
em mais de US$ 3 bilhões,
dizem fontes a par do
assunto. 

* * *

n Os artistas plásticos
Martin Kippenberger, da
Alemanha, e Charles
LeDray, dos EUA, estão
entre os que devem
ganhar espaço no Museu
de Arte Moderna, MoMa,
de Nova York, que será
reaberto neste sábado
depois de uma longa
reforma.

* * *

n O Fed, o banco central
americano, indicou na
minuta de sua última reu-
nião divulgada sexta-feira
que pode dar pausa na
série de aumentos da taxa
básica de juro.

* * *

n O ex-diretor financeiro
da Boeing Michael Sears
deve admitir culpa hoje
num tribunal dos EUA
em processo de conflito
de interesses na contra-
tação de uma ex-funcio-
nária da Força Aérea dos
EUA responsável por
compras.

I NTERNAC IONAL

OCONGRESSO peruano
aprovou o fim de um

sistema que permite apo-
sentadoria e pensão vitalí-
cia a funcionários públicos
com 15 anos de serviço. A
decisão representará eco-
nomia de US$ 5 bilhões em
20 anos para o governo,
segundo o ministério da
Economia.

* * *

n O Equador deve emitir
US$ 500 milhões em títulos
no ano que vem e, em janei-
ro, trocar papéis com venci-
mento em 2012, em tentati-
va de melhorar o perfil de
sua dívida, disse o
Ministério da Fazenda.

* * *

n A China propôs mudan-
ça no protocolo fitossanitá-
rio que permitirá a entra-
da de mais uvas peruanas
no país e deve triplicar a
compra da fruta peruana.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A produção de petróleo
na Argentina caiu 6,8%
este ano até agosto ante
igual período de 2003,
enquanto a de gás natural
aumentou 4,8%, disse o
instituto setorial IAPG.

* * *
n A Anheuser-Busch, ame-
ricana que faz a cerveja
Budweiser, vendeu em
bolsa sua participação de
20% na chilena CCU a
sexta-feira, como planeja-
do, por US$ 299 milhões. A
CCU continuará a distri-
buir produtos Anheuser-
Busch no Chile.

* * *
n O Uruguai exportou US$
2,5 bilhões até outubro
deste ano, 30,1% mais que
em igual período de 2003,
disse o governo.
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Receitas da Vodafone,
em US$ bilhões1
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O Blackberry
7100V da 
Vodafone 
começou a ser vendido em outubro e 
está disponível em toda a Europa.
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Remunerações executivas
muito gordas, tratamento ruim
aos funcionários, transferência
de empregos para outros paí-
ses. Com o público americano
ainda desencantado com as
maiores e mais proeminentes
empresas do mundo, o foco de
sua ira está mudando dos notó-
rios escândalos contábeis dos
últimos três anos para preocu-
pações com remuneração e
ambiente de trabalho.

Este ano, 68% dos participan-
tes do sexto estudo anual
Quociente de Reputação classifi-
cou a reputação das empresas
americanas como “não boa” ou
“terrível”, em comparação com
74% em 2003. A pesquisa é reali-
zada pela Harris Interactive Inc.,
uma firma de pesquisa de mer-
cado, e o Reputation Institute,
uma organização de pesquisa.

Um exemplo da nova preocu-
pação do americano está na Walt

Disney Co. A empresa caiu do 4o

para o 16o lugar no ranking de
reputação. Quando perguntado
sobre o que vem à mente quando
ouve o nome Walt Disney, o
gerente de telecomunicações
Michael Kitchens, de Acworth,
Geórgia, fala em “Michael
Eisner e salários superinflados”.

Polêmicas e escândalos ainda
afetam a imagem de empresas,
mas o que está realmente alie-
nando as pessoas — e vai preju-
dicar a reputação no longo prazo
— é a percepção de uma desi-
gualdade cada vez maior entre a
patuléia trabalhadora e merce-
nários chefões de empresas.

Outro ponto delicado na pes-
quisa foi a transferência de
empregos para outros países. A
Dell Inc., por exemplo, ficou
fora das dez primeiras pela pri-
meira vez desde 2001, com parti-
cipantes criticando a fabricante
de computadores por transferir
para o exterior empregos de
atendimento ao consumidor.

As melhores e as piores
Americanos classificam as reputações de empresas altamente 
visíveis. Quem se saiu melhor (e pior):

Nota: Tyco International; Alticor e Adelphia Communications não estavam na lista de 2003.
Fonte: Harris Interactive e Reputation Institute

No topo
2004 2003
POS. POS. EMPRESA

1 1 Johnson & Johnson 

2 8 3M

3 3 Coca-Cola

4 9 Procter & Gamble

5 2 United Parcel Service

6 5 Microsoft

7 13 Sony

8 7 FedEx

9 6 General Mills

10 11 Honda

Na rabeira
2004 2003
POS. POS. EMPRESA

51 46 Sprint

52 — Tyco International

53 55 Martha Stewart Living 

54 53 Bridgestone/Firestone

55 — Alticor (Amway) 

56 — Adelphia Communications 

57 56 Kmart 

58 50 Halliburton

59 59 MCI

60 60 Enron

Pagar muito a executivo
custa caro à reputação
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A McDonald’s Corp. e a
Microsoft Corp. são as empresas
com as marcas mais visíveis do
planeta, segundo uma nova série
de pesquisas sobre reputação.
As pessoas sabem mais — e têm
reações mais fortes — a respeito
delas do que sobre a Coca-Cola
Co., a Nike Inc., a Sony Corp. e
outras marcas mundiais.

No entanto, grande conheci-
mento não se traduz necessaria-
mente em grande respeito. A
Microsoft goza de uma forte
reputação positiva no mundo,
ficando entre as seis primeiras
empresas nos estudos feitos nos
Estados Unidos, Europa e
Austrália. Mas a McDonald’s
leva uma pancada. Apesar de ser
bastante reconhecida, ela ficou
na metade de baixo nos rankings
europeus e apenas no meio das
listas nos EUA e na Austrália. Na
Dinamarca e no Reino Unido, a
McDonald’s ficou em último
lugar entre 15 empresas, onde os
pesquisados freqüentemente
qualificaram a comida dela como
“lixo” — ou coisa pior.

Apesar de a campanha “Amo
muito tudo isso” e o cardápio com
itens mais saudáveis terem aju-
dado na recuperação das vendas
nos EUA, muito pessoas conti-
nuam tendo dúvidas quanto às
recentes medidas de marketing
da empresa. “As chamadas esco-
lhas saudáveis são apenas gestos
simbólicos para acalmar um
público descontente”, diz Arnaldo
Buzack, um tradutor que mora
em Nova York. “É que nem lobo
em pele de carneiro. Fazem o
mínimo possível para continuar
vendendo comida cheia de gordu-
ra prejudicial à saúde.” 

Empregados da McDonald’s
são outro problema. Pessoas
que responderam à pesquisa cri-
ticaram a grosseria daqueles
que atendem nos caixas e reco-
mendaram que a empresa
aumente o salário e melhore as
condições de trabalho para ter
empregados mais felizes e aten-
ciosos. No lado positivo, a
McDonald’s teve suas melhores
notas por atuação financeira.

A McDonald’s deveria
“parar de empurrar porcaria
para as crianças”, disse um dos
entrevistados britânicos. Mas a
McDonald’s acredita ter feito
esforços significativos para
melhorar seus negócios e seu
apelo aos consumidores.
“Clientes e resultados de venda
recordes continuam a ratificar o
foco da McDonald’s durante a
revitalização de nossos negó-
cios: ainda mais escolhas e
variedade no nosso menu,
melhoria do serviço e nossa
forte campanha de marketing”,
diz Anna Rozenich, uma porta-
voz da empresa. “Vamos conti-
nuar ouvindo nossos clientes.” 

Em relação à Microsoft, as
pessoas geralmente a elogiam

por sua atuação financeira,
visão e liderança. Mas ela atrai
um certo escárnio por seu domí-
nio do mercado e defeitos do seu
software. “Acredito realmente
que a Microsoft adoraria ter um
monopólio completo”, diz Terry
Rodgers, um pintor de Lubbock,
no Texas. “Mesmo assim, tenho
algum respeito pela Microsoft
porque ela tem feito muito
dinheiro produzindo um softwa-
re que é muito útil.” 

Um entrevistado britânico
chamou a Microsoft de “tubarão
corporativo” e um alemão disse
que “Todo dia fico frustrado com
os programas (da Microsoft) e
suas falhas e panes”. 

Joanna Fuller, do Departa-
mento de Assuntos Comunitários
da Microsoft, diz: “Nós damos
grande valor à resposta dos
clientes e parceiros e estamos
trabalhando sempre para melho-
rar — fazer produtos melhores,
fornecer serviços melhores e for-
talecer a relação entre a indús-
tria e a comunidade. Achamos
que esse tipo de esforço é crucial
para o nosso sucesso.” 

O que é mais surpreendente
nos rankings globais é que só a
McDonald’s e a Microsoft conse-
guiram ficar no topo das empre-
sas mais conhecidas, para o
melhor ou pior, em todo o
mundo. A Coca-Cola só apareceu
na lista nos EUA e na Noruega.
A Sony só entrou no ranking nos
EUA e no Reino Unido e a
Toyota Motor Corp. entrou ape-
nas nos da Austrália e EUA.

Alguns nomes de empresas
que aparentemente são conheci-
dos em todo lugar, como Nike,
International Business Machines
Corp. e Ford Motor Co., só apa-
receram nos rankings america-
nos. E a Levi Strauss & Co., a BP
PLC e a Nestlé S.A. não apare-
ceram em nenhum dos países.

Alta visibilidade — tanto
quanto opiniões firmes sobre a
empresa, a favor ou contra — é o
que determina a classificação de
cada país nos estudos da Harris
Interactive Inc. e do Reputation
Institute. Empresas incluídas
nas classificações são tiradas da
primeira fase do estudo, no qual
os pesquisados relacionam as
duas empresas que eles acredi-
tam ter a melhor reputação e as
duas com a pior imagem. Essas,
então, freqüentemente são clas-
sificadas por um segundo grupo
de entrevistados para se deter-
minar a classificação real.

Com exceção da McDonald’s
e da Microsoft, empresas locais
foram predominantes em todas
as listas, desde a companhia de
laticínios Tine Group, da
Noruega, até a empresa de cos-
méticos L’Oréal, na França. 

Sentimentos antiamericanos
por causa da Guerra do Iraque
podem ser um fator para expli-
car a falta de empresas-ícones
dos EUA nas classificações
européias.

McDonald’s e Microsoft são as marcas
mais conhecidas do mundo
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