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Os americanos adoram os vencedores. Quase todas as revistas de negócios e publicações 
setoriais compilam suas listas anuais classificando as companhias de mais rápido crescimento 
ou as mais bem administradas ou, ainda, as empresas de maior visão em seu território. Mas o 
que acontece no outro extremo da escala? Quais são as mais detestadas companhias 
americanas? Por quê? Ninguém reivindica o título publicamente, mas algumas devem merecê-
lo.  
 
Este ensaio profundamente não-científico de esboço de uma resposta baseia-se 
predominantemente numa busca em bancos de dados, num passeio em blogs e nas conversas 
com professores de escolas de administração e negócios. Pesquisas e dados de grupos de foco 
foram buscados, mas nem sempre conseguidos. "Nossos clientes adorariam não ser incluídos 
nesse projeto", explicou um consultor.  
 
James Hoopes, professor de ética de negócios no Babson College, em Massachusetts, sugere 
recuarmos até o fim do Século XVIII para encontrarmos a primeira empresa a despertar a 
abominação pública. No caso, diz ele, tratou-se do First Bank of the United States, fundado em 
1791, e que desempenhava o papel de um banco central, apesar de investidores privados 
controlarem a maior parte de suas ações. O jeffersonianos denunciaram o banco como sendo 
representante de uma vitória não-constitucional do comércio sobre a agricultura. Refundado 
em 1816 como Second Bank of the United States, a instituição emprestou dinheiro 
desenfreadamente - e de repente quis seu dinheiro de volta, o que deflagrou uma onda de 
pânico financeiro. O presidente Andrew Jackson pôs fim a seu status especial em 1836. Cinco 
anos mais tarde, na forma de um banco comercial comum, o Second Bank faliu.  
 
Essa catástrofe nunca se repetiu. As grandes empresas, em versões mais ásperas do que em 
sua forma moderna, chegaram com os barões ladrões do fim do Século XIX. A mais odiada 
dessa era - embora não fosse, absolutamente, a pior - a Standard Oil, um monopólio fundado 
por John D. Rockefeller na década de 1870, foi desmembrada pela Justiça em 1911. A 
Standard Oil foi o "primeiro e permanente alvo campeão da ira pública", diz George David 
Smith, professor da Stern School of Business, na Universidade de Nova York.  
 
Monopolizar o mercado da infâmia pode parecer um destino muito severo para uma companhia 
que não foi especialmente malévola de acordo com os rigorosos padrões da época e, na 
verdade, de uma perspectiva histórica, merecedora de elogios. As eficiências e economias de 
escala obtidas pela Standard Oil ajudaram o mundo inteiro a industrializar-se. Seu êxito pode 
ter deixado todos os americanos mais ricos, excetuados os concorrentes que a Standard 
obrigou a fechar as portas.  
 
Ainda assim, os americanos a criticavam, diz Smith, porque "ao longo de nossa história não 
nos importamos com que as pessoas se tornassem ricas, mas nos importamos, sim, com que 
as pessoas tornem-se poderosas. Entre as companhias de capital aberto, a Standard Oil foi a 
primeira a sentir problemas desse tipo". O império de Rockefeller tornou-se "um símbolo de 
tudo o que os americanos temiam: a concentração de poder".  
 
Nesse aspecto, os americanos divergiam sensivelmente dos europeus, que sentiam-se muito 
mais à vontade com concentrações de poder manifestadas em "governo grande" e setores 
estatizados. Enquanto os americanos preocupam-se com trustes e fusões que possam sufocar 
possíveis futuros vitoriosos, os europeus vêem com apreensão uma competição desenfreada 
que certamente produza futuros perdedores.  
 
Para sermos justos com a Standard Oil, reconheçamos que a companhia era também capaz de 
ser uma operadora bastante pérfida - quando decidia agir assim. Rockefeller conspirou com as 
empresas ferroviárias para assegurar-se de que suas adversárias pagariam tarifas de frete 
bem mais altas do que as pagas por ele e que os pagamentos feitos pelos concorrentes 
funcionariam secretamente como subsídios e descontos em benefício da Standard Oil. Essa 



desvantagem em custos deixou as refinarias independentes com um dilema: falir ou serem 
compradas pela Standard Oil pelo valor de sucata de suas usinas. E quanto mais a Standard 
Oil cresceu mais ela pisou nos calos dos outros. Se a companhia baixava seus preços, os 
concorrentes queixavam-se de concorrência desleal. Se elevasse os preços, os consumidores 
queixavam-se dos "tubarões". Um alto administrador da Standard Oil, William Warden, 
escreveu em 1887 que a empresa, embora alcançasse "um sucesso sem paralelos na história 
comercial", era vista quase unanimemente como "a representante de tudo o que é mau, 
impiedoso, opressivo e cruel".  
 
A repercussão do "crash" de 1929 em Wall Street causou choque e sofrimento tão 
indiscriminado que nenhuma companhia individual pôde ser responsabilizada por ele - embora 
o National City Bank e seu presidente, Charles Mitchell, tenham se excedido em inflar o 
mercado. O sistema levou a culpa, assim como foi responsabilizado pelo rastro de depressão 
nos anos 30. As décadas de 40 e 50 foram anos dourados para as grandes companhias, 
quando as principais empresas americanas foram alvo da admiração de um público diligente. A 
prosperidade avançava mais igualitariamente e não irrompeu nenhuma outra revolução 
industrial capaz de criar um novo e agressivo monopólio num setor avançado, nos moldes do 
que ocorrera com a Standard Oil e, mais tarde, com a Microsoft.  
 
As hostilidades entre as grandes empresas e a sociedade renasceram nos anos 60, com a 
Guerra do Vietnã e a emergência da rebeldia dos "baby-boomers". Os estudantes em 
passeatas marcharam contra muitos alvos, nessa década, mas raramente com freqüência igual 
à manifestada contra a Dow Chemical, fabricante do napalm e do agente laranja. Nas décadas 
de 80 e 90, os implantes de silicone para seios que a Dow produziu em associação com a 
Corning, uma companhia do setor vidreiro, provocaram uma onda de pânico sobre infundados 
riscos à saúde e ações coletivas que custaram até US$ 3,2 bilhões. Em 2001, a Dow Chemical 
comprou a Union Carbide, operadora de uma usina em Bhopal, na Índia, onde um vazamento 
de produtos químicos tóxicos em 1984 foi o maior desastre industrial nos tempos modernos. 
Se de tempos em tempos a Dow Chemical não viu seu nome nas manchetes, dificilmente foi 
por falta de empenho para tal.  
 
Entre meados da década de 60 e meados da década de 90, a opinião pública americana 
desenvolveu uma síndrome de rejeição contra todo um setor da economia: as grandes 
empresas no setor do tabaco. Muito justo, diriam muitos. "Se você está matando gente, não 
importa se está criando valor para seus acionistas; independentemente disso, você estará 
agindo de modo imoral", comenta Mason Carpenter, um professor da Madison School of 
Business, da Universidade de Wisconsin. Mas o público americano continuou simpático em 
relação a companhias que vendem bebidas alcoólicas e, em sua maioria, de empresas de fast 
food, apesar de seus produtos também prejudicarem a saúde de muitas pessoas. A diferença 
fundamental, provavelmente, foi a crescente convicção sobre a desonestidade dos fabricantes 
de cigarros. O setor fora réu de processos judiciais durante 30 anos, insistindo em que não 
sabia mais do que o público em geral sobre os riscos do fumo. Mas à medida que se 
acumularam provas científicas e documentos das companhias foram vazados para a mídia, o 
público perdeu sua confiança. Hoje, "provavelmente todo mundo julga que as fabricantes de 
cigarros são intrinsecamente más", diz Smith, da Stern.  
 
Comparada com os fabricantes de cigarros, a Microsoft parece positivamente benévola. E de 
quase todo ângulo relevante, a afirmação se sustenta. O fato de ser freqüentemente citada 
como a companhia mais odiada do fim da década de 80 em diante sempre se deveu mais à 
qualidade do que à quantidade de seus críticos: usuários de computadores com infinita 
margem de possibilidades de veicular suas opiniões por meio de e-mail e da internet. 
Provavelmente, nunca uma companhia foi tão insultada tão engenhosa e elaboradamente. 
Digite "hate Bill Gates" no Google e verá mais de 15 mil achados. Digite "love Bill Gates" e 
você poderá encontrar 2 mil instâncias.  
 
A ubiqüidade do sistema operacional da Microsoft foi suficientemente frustrante para 
consumidores acostumados a exercer seu poder de escolha em outras áreas de suas vidas. A 
companhia piorou as coisas ao manejar canhestramente sua força bruta, tentando conquistar 
qualquer outro mercado potencialmente lucrativo de software ou na internet. Mas o veredito 



da história será benévolo. Ao popularizar e padronizar a computação pessoal, a Microsoft 
estabeleceu os fundamentos de uma revolução industrial e tecnológica muito grande para ser 
controlada por uma só companhia. A maioria dos americanos aplaudiu o feito, mesmo 
enquanto o governo federal tentava desmembrar a Microsoft.  
 
Mas chega de vereditos eqüânimes. O fim da década de 90 trouxe uma companhia com 
absolutamente nada que possa ser dito a seu favor. Poucos discordariam do direito da Enron 
ao título de mais odiada companhia americana, pelo menos desde os tempos da Standard Oil. 
Nominalmente uma companhia no setor de energia, a Enron pediu concordata em 2001 depois 
de ter inflado seu balanço patrimonial com ativos escusos - mediante arranjos financeiros que 
ninguém fora do conselho de administração conseguia compreender exatamente de que se 
tratavam, exceto que dizia respeito ao uso indevido do dinheiro dos acionistas. "Basicamente, 
bandidos", diz Carpenter. "Há um fator aqui que faz as pessoas sentirem-se negativas [em 
relação à companhia]", diz David Kirsch, um professor da Robert H. Smith School of Business, 
da Universidade de Maryland. "Um autêntico emblema de corrupção empresarial. E seu nome 
continuará associado a essa imagem por outros cem anos", segundo Smith, da Stern.  
 
Em larga medida, o mesmo poderia ser dito da WorldCom, uma empresa do setor de 
telecomunicações que combinou os piores traços do boom no setor das empresas de internet 
com os de um escândalo contábil nos moldes do criado pela Enron. Depois de se declarar 
insolvente, a Worldcom renasceu como MCI e foi depois adquirida em 2005 pela Verizon, outra 
grande companhia de telecomunicações. Seu antigo executivo-chefe Bernie Ebbers foi 
condenado a 25 anos de cadeia.  
 
Uma pesquisa não-científica feita por Fred Bateman, um professor de economia na Terry 
College of Business, da Universidade da Georgia, nos traz ao presente. Ele perguntou aos 
alunos de três turmas de seus cursos de economia, cerca de cem alunos no total, qual 
companhia eles julgavam ser a mais odiada nos EUA. Quase todos disseram: Wal-Mart.  
 
E, em seus momentos mais sombrios, a Wal-Mart poderia quase concordar em 50% com a 
afirmação. Nos últimos dois ou três anos, a Wal-Mart suportou picos de hostilidade pública 
provocados por sindicatos de trabalhadores que querem filiar os empregados nos 
supermercados da companhia, por comunidades empenhadas em impedir a presença da Wal-
Mart para proteger o comércio local e por disputas periódicas envolvendo acusações de que a 
Wal-Mart emprega imigrantes ilegais como pessoal de limpeza, pagando-os tão pouco que eles 
dependem de benefícios previdenciários e remunerando sistematicamente abaixo do mercado 
suas funcionárias. Tendo inicialmente tentado intimidar seus críticos, no ano passado a Wal-
Mart decidiu contratar uma equipe de alto nível de lobistas e consultores, inclusive ex-
assessores de Ronald Reagan e de Bill Clinton, para administrar mais ativamente sua imagem 
e interesses.  
 
Assim como no caso da Microsoft, a Wal-Mart é amada pelo menos tanto quanto é odiada, com 
freqüência pelas mesmas pessoas. Podemos odiar seu poder de mercado e ao mesmo tempo 
adorar seus preços baixos, embora sejam, ambos, dois lados de uma mesma moeda. "O que 
eles fazem, fazem muito bem", diz Kirsch, "e eles dividem os benefícios. Se eles puderem 
obter algo 10% mais barato, então 5% vão para os acionistas e 5% para os clientes. É simples 
assim. Mas isso nos leva de volta ao problema inerente de tamanho. Grandes presenças em 
cidades pequenas. Quando você fica muito grande, tende a fazer coisas que deixam as pessoas 
enfurecidas."  
 
Um apanhado tão ligeiro como este através de um século de pessoas pê-da-vida corre o risco 
de desconsiderar muitas reputações empresariais merecedoras de uma discussão à parte - 
Manville, McDonald´s e Martha Stewart, por exemplo. Mesmo assim, emergem algumas 
verdades gerais. A principal delas é que, de modo geral, os americanos estão aceitando as 
grandes companhias, mas apenas na medida em que sintam que as controlam, como cidadãos 
ou consumidores. Eles abandonam essa postura quando uma companhia consegue uma 
posição monopolista para seus produtos, ou quando entra pisando em calos numa comunidade 
e faz o comércio local fechar suas portas, ou quando seus executivos desrespeitam a lei. 
Quando isso acontece, eles ficam mais que proporcionalmente chocados e hostis, porque vêem 



o evento como uma transgressão da ordem natural das coisas e como traição à sua confiança. 
Mas, desde que isso não aconteça, as empresas podem seguir em frente em seu trabalho de 
produzir e vender coisas, praticamente qualquer coisa que se deseje. Os americanos não 
mostram-se excessivamente emocionais sobre fabricantes de armas, por exemplo, ou em 
relação a vendedores de plantas geneticamente modificadas. A Monsanto pode ser a mais 
odiada companhia americana na Europa, mas passa praticamente despercebida nos EUA.  
 
Para onde estará voltando-se agora a hostilidade da opinião pública? As grandes do setor 
petrolífero são um dos alvos. Diversamente do que ocorre na Europa, onde os governos levam 
a maior parte da culpa pelo encarecimento do petróleo, porque os impostos têm grande peso 
no custo final, o público americano considera as petrolíferas como as principais responsáveis. 
Não é de surpreender, portanto, que embora o preço do petróleo tenha subido muito em 2005, 
a estima pelas companhias no setor petrolífero venha desabando. Uma pesquisa Gallup em 
agosto concluiu que 42% dos americanos têm antipatia pelo setor petrolífero, havendo entre 
eles 35% que têm por elas profunda repulsa. "Plus ça change", como poderia dizer John D. 
Rockefeller. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jan.2006. Especial, p.A10. 
 
 


