Fifa e GM estão em lista de empresas mais controversas de
2014
Consultoria suíça que avalia riscos em negócios colocou
federação que manda no futebol e montadora americana
no ranking de dez companhias que mais enfrentaram
escândalos no ano passado

O que Fifa, federação que comanda o futebol no mundo da Suíça, General Motors, montadora
dos Estados Unidos, Uber, empresa de tecnologia do Vale do Silício, e meia dúzia de
empresas orientais têm em comum? Todas aparecem no ranking das dez empresas mais
controversas de 2014 feito pela RepRisk, empresa suíça especializada em analisar riscos em
negócios.
As razões que colocam essas empresas na lista variam. A consultoria checa tudo o que foi dito
pela imprensa e faz pesquisas de opinião com consumidores, e os motivos que derrubam a
imagem de uma companhia envolvem meio ambiente, sociedade e governança corporativa.
A primeira colocada, Chonghaejin, se deu mal depois que houve um desastre numa balsa que
pertencia à empresa. Havia 476 pessoas a bordo, principalmente, e cerca de 300 morreram
depois de um acidente. Para piorar, o capitão foi preso, acusado de abandonar a embarcação,
violando leis marítimas e várias outras regras do país. Depois ainda houve caso de corrupção,
de evasão de impostos e transações ilegais com o exterior, envolvendo um ex-presidente.

No caso da Fifa, quase todo brasileiro sabe por que ela ficou em sexto. Em 2013, ela foi o
número um deste ranking por causa de um livro publicado pelo repórter Andrew Jennings.
Ano passado, houve um esquema de venda de ingressos ilegal para a Copa do Mundo que a
polícia brasileira detonou, mortes de operários em construções de estádios brasileiros,
reportagens de jornais britânicos sobre prostituição de crianças brasileiras em meio ao
Mundial. Além disso tudo, ainda há acusações de corrupção e escravidão ligada à Copa de
2022, no Qatar.
Já a GM, em oitavo, enfrentou persistentes problemas em sua rede de distribuição e teve de
fazer um recall de 30 milhões de veículos. Em fevereiro, um recall de 2,4 milhões foi causado
por falhas no sistema de ignição que foram relacionadas a 36 mortes. Em maio, chegou uma
multa de US$ 35 milhões por não lidar bem com este problema. No Brasil, a empresa também
se deu mal, depois que, em outubro, teve de fazer o recall de 1,795 Sonics com problemas no
tanque de gás e possível vazamento de combustível que causaria incêndios.
Confira o ranking completo das empresas mais controversas do mundo:
1- Chonghaejin Marine Company
2- Takata Corp
3- Chang Guann Company
4- Zhongrong Metal
5- Uber Technologies
6- Fifa
7- Dongguan Shinyang
8- General Motors
9- KT Ens Corp
10- Neiman Marcus Group

