
O que acontece quando a imprensa detona o CEO por causa da remuneração 
exorbitante?  
 
É primavera no hemisfério norte. Além de trazer de volta as flores e os pássaros, ela traz 
também as declarações para procuração (que permitem aos acionistas votar por procuração 
sobre questões societárias), além de informações sobre os salários pagos aos CEOs. É o sinal 
que a imprensa econômica esperava para começar a cobrir em detalhes os pacotes de 
remuneração aparentemente mais altos pagos aos executivos. 
 
Wayne Guay e John Core, professores de Contabilidade da Wharton, e David Larcker, professor 
de Contabilidade de Stanford, analisaram esses pacotes. A conclusão a que chegaram em sua 
pesquisa mais recente é de que as informações mais importantes não vão parar 
necessariamente nas manchetes. Descobriram também que, de modo geral, a atenção da 
mídia às remunerações exageradas não muda de forma substancial o comportamento das 
empresas no que diz respeito aos pacotes pagos aos seus executivos. 
 
Números grandes x números pequenos 
“Quando analisamos a remuneração dos executivos, utilizamos modelos econômicos que 
estabelecem um paradigma entre o CEO e seu equivalente em empresas semelhantes, 
controlando ao mesmo tempo várias características como o tamanho da empresa e o ambiente 
de competitividade em que ela atua”, diz Guay. “Com base nessas informações, procuramos 
então calcular quem está recebendo em excesso, ou de menos, quais companhias têm 
problemas de governança ou dificuldades em relação ao exercício de opção de ações, e assim 
por diante. A imprensa talvez recorra a alguns desses mesmos modelos para tentar situar os 
pacotes de remuneração no devido contexto; pode ser ainda que prefira reproduzir histórias 
que as pessoas talvez achem interessantes. Nesse caso, poderá escrever sobre alguém de 
quem todo o mundo já ouviu falar, mesmo que essa pessoa não tenha recebido uma 
remuneração necessariamente excessiva.” 
 
Guay diz que vê com simpatia o equilíbrio que a imprensa tenta alcançar entre seu papel de 
vigilante ativo e seu desejo de produzir artigos que o público queira ler. Ele diz, por exemplo, 
que a composição e a competência dos conselhos administrativos das empresas são tópicos 
importantes e que merecem a cobertura da imprensa. Na verdade, questões desse tipo 
acabam granjeando alguma atenção. Contudo, “o problema é que elas são bem menos 
atraentes do que os salários pagos aos executivos. Afinal de contas, todo o mundo recebe um 
contracheque, e pode facilmente comparar seu pagamento com o pagamento muito mais 
polpudo de muitos CEOs”. 
 
Guay e seus colegas levantam questões desse tipo em um artigo recente intitulado “O poder 
da caneta e a remuneração dos executivos”. Que modelos, indagam, a mídia utiliza quando 
“escolhe os CEOs para figurarem em artigos negativos sobre a remuneração paga a eles; e 
mais: será que empresas e gerentes consideram tal atenção importante o suficiente para que 
reajam fazendo alterações em sua política salarial?” 
 
Com base em 15.000 artigos publicados na imprensa sobre a remuneração paga aos CEOs de 
1994 a 2002, os pesquisadores detectaram “uma mistura heterogênea de pistas sobre o nível 
de sofisticação utilizado pela imprensa para a escolha das empresas que receberiam cobertura 
negativa. Embora tal cobertura esteja mais intimamente relacionada com parâmetros de 
pagamentos anuais totais excessivos do que com que pagamentos brutos totais, a cobertura 
também faz referência aos exercícios de opções dos CEOs e aos valores totais das ações e das 
opções”.  Para os pesquisadores, pagamento anual bruto equivale ao montante total do 
pagamento recebido pelo indivíduo no ano. O pagamento anual excessivo refere-se à 
remuneração que ultrapassa um determinado parâmetro de pagamento e que tem origem em 
fatores determinantes como o tamanho da companhia, a remuneração paga aos colegas desse 
indivíduo, a indústria a que a empresa pertence e a qualidade da gestão. 
 
 
 



Além disso, a imprensa se concentra com freqüência nos pagamentos substanciais concedidos 
pelos programas de remuneração multianuais, e considera o exercício de opções de ações 
como componentes do pagamento anual, em vez de considerar o valor das opções com base 
na época em que foram concedidas, observa Guay, argumentando que isso seria prova de 
“falta de preparo da imprensa   para lidar com temas econômicos; ou mesmo falta de 
raciocínio mais sofisticado. Se concedo a alguém um milhão em opções de ações todo ano, e 
esse executivo decide exercer seu direito sobre essas opções de uma só vez, teremos como 
conseqüência uma cifra bastante elevada. Se a imprensa informa que foi esse o montante em 
dinheiro que o executivo levou para casa depois de um ano de exercício de suas opções, devo 
considerar tal informação sensacionalista. Não se trata de pagamento referente a um ano; são 
cinco, seis ou sete anos de opções cujos direitos são exercidos de uma só vez. Acho que a 
imprensa sabe disso, porém seus leitores preferem números grandes, e não pequenos”. 
 
Os pesquisadores descobriram também que a publicidade negativa em torno do assunto é mais 
intensa no caso de empresas de grande porte e de empresas com desempenho sofrível. Para 
os autores, isso é sinal de que a imprensa infla as notícias para seduzir o maior número 
possível de leitores. 
 
Com relação ao impacto profundo da cobertura negativa dos salários pagos aos CEOs, os 
autores encontraram “sinais mistos” de que as empresas se sentem impelidas por causa disso 
a mudar substancialmente suas práticas de remuneração. De modo geral, não se observam 
cortes drásticos nos salários porque as decisões que orientam a remuneração paga aos CEOs 
são “em boa medida insensíveis” à publicidade negativa, observam. 
 
Em vez disso, os autores detectaram pequenas mudanças cosméticas: os CEOs reduzem o 
exercício de suas opções e as empresas diminuem o pagamento em dinheiro enquanto 
proporção do pagamento total na esteira da cobertura negativa por parte da imprensa. 
“Nossos resultados não batem com evidências recentes de que a mídia exerceria uma 
influência importante nas opções da governança corporativa”, assinalam os autores. 
 
“Ganhar” x “embolsar” milhões 
O modo como  os autores definem a cobertura negativa da imprensa é científica e subjetiva ao 
mesmo tempo. Para identificar um “fio de pesquisa” composto por palavras e frases negativas, 
os pesquisadores leram aproximadamente 200 artigos sobre remuneração de CEOs, alguns 
deles sobre empresas selecionadas ao acaso e outros sobre empresas cuja publicidade 
negativa teve ampla repercussão (como Tyco, Citigroup, Hewlett Packard, eTrade, Quest e 
Disney). 
 
Esse fio inicial de pesquisa ajudou-os a distinguir os artigos negativos dos neutros. Contudo, 
os autores também leram e avaliaram outros 50 artigos, utilizando suas descobertas para 
refinar ainda mais o fio da pesquisa. “Agimos de modo bastante subjetivo na hora de avaliar se 
um determinado artigo tinha um tom negativo”, reconhece Guay. “Não queríamos que o leitor 
pensasse que estávamos agindo com base na ciência pura.” 
 
Como exemplos de nuances de cobertura, os autores citam dois artigos sobre a remuneração 
paga em 2001 a Christos Cotsakos, CEO da eTrade Financial. Ambos os artigos foram 
publicados em 1º. de maio de 2002. 
 
O primeiro artigo, do New York Times, refere-se ao salário, bônus, ações e outros 
componentes do pacote pago a Cotsakos sem nenhum comentário acerca de sua natureza 
possivelmente exagerada ou insensata. Para os autores, o artigo não possui tom negativo. O 
segundo artigo, extraído do Wall Street Journal, também se refere aos componentes do pacote 
pago a Cotsakos, porém os autores observam que o artigo ganha um tom negativo ao se 
referir à remuneração como “pacote de proporções exageradas”, e a Cotsakos como o “CEO 
mais bem pago de Wall street”. 
 
A expressão “proporções exageradas”  e sua proximidade com “salário” e/ou “bônus”, bem 
como a expressão “mais bem” próxima de “pago” são ambas responsáveis pela precipitação da 
busca pela palavra-chave de tom negativo.  



Uma estocada negativa mais sutil em Cotsakos pode ser encontrada na escolha dos verbos 
empregados pelos jornais. No New York Times, Cotsakos “ganhou 11 milhões ao recorrer às 
opções de ações”. No Wall Street Journal, ele “embolsou 11 milhões de dólares”. 
 
Com base em critérios estabelecidos pelos autores, Cotsakos, da eTrade Financial, ficou entre 
os cinco principais CEOs, em 2001, com maior grau de remuneração excessiva, tendo 
recebido, no total, 93,9 milhões de dólares, tendo sido alvo de 38 artigos desabonadores. 
 
De acordo com os autores, não há uma explicação cabível da razão pela qual alguns outros 
CEOs remunerados igualmente em excesso não tenham ganho a atenção da mídia. É o caso de 
Dwight Schar, da NVR, que recebeu um total de 59 milhões de dólares, o que faz dele um dos 
CEOs mais bem pagos em 2001, e ainda assim escapou da publicidade negativa. Em parte, 
talvez isso se deva ao fato de que o retorno proporcionado pelas ações da NVR foi excelente 
(+571% de retorno ajustado ao mercado em três anos) para uma empresa de tamanho 
relativamente pequeno (1,5 bilhão de participação de mercado). 
 
Contudo, Greg Reyes, CEO da Brocade Communications, que recebeu um total de cerca de 370 
milhões de dólares em 2001 (boa parte dos quais corresponde a valores excessivos), também 
escapou da publicidade negativa apesar de as ações da empresa terem proporcionado um 
retorno ajustado pelo mercado de -92% no decorrer dos três anos anteriores. “Pelo que 
pudemos apurar, não houve nenhum interesse da imprensa nesse caso. Por quê? Porque se 
trata de uma empresa pequena; além disso, o CEO estava ali havia pouco tempo”, diz Guay. 
“Foi uma remuneração paga principalmente com opções de ações. Para que a imprensa 
chegasse a 370 milhões de dólares, teria de ter levado em conta essas opções, o que não ficou 
claro em sua avaliação. No nosso caso, levamos em conta as opções, e não nos fiamos em 
estimativas de declarações para procuração das opções.” 
 
Não é de surpreender, portanto, que os autores tenham chegado à conclusão de que o 
tamanho da empresa determina o interesse da imprensa. Nove dos dez CEOs que receberam 
publicidade negativa   em razão da remuneração exagerada percebida situavam-se, na 
verdade, entre os menos privilegiados em termos financeiros, informam os autores. Contudo, 
esses CEOs comandam empresas de grande porte. “Se uma empresa não é muito conhecida 
porque, digamos, comercializa produtos industriais, disso se segue que apontar uma 
remuneração excessiva recebida por seu CEO não atingirá um público leitor muito grande”, diz 
Guay. “Contudo, uma empresa que venda bens de consumo — donuts, videogames, coisas que 
todos conheçam — chamará mais a atenção.” 
 
Dennis Kozlowski, da Tyco International, foi alvo do maior número de artigos negativos — 243 
— em 2002. O montante total recebido por ele, em 2001, foi de 77,8 milhões de dólares, 
sendo que parte substancial desse valor, segundo cálculo dos autores, seria excessiva. Carly 
Fiorina, ex-CEO da Hewlett Packard, ficou em segundo lugar em número de artigos negativos 
em 2002. Sua remuneração em excesso, na verdade, foi negativa (em outras palavras, ela 
recebeu menos do que os seus colegas), mas mesmo assim ela foi alvo de muitas críticas por 
causa do desempenho sofrível da empresa, conforme evidenciado pelo retorno proporcionado 
por suas ações em valores ajustados pelo mercado de -68% entre 2000 e 2002. 
Governança corporativa: vitrine 
Existem muitas outras coisas a ser consideradas no que diz respeito ao estudo do papel da 
mídia nas decisões das empresas. Os autores, por exemplo, não fazem distinção entre artigos 
escritos pela imprensa econômica, como é o caso do Wall Street Journal e do Barron’s, e por 
jornais de circulação nacional, como o New York Times e o Washington Post e jornais de 
âmbito regional, como o Atlanta Constitution e o Philadelphia Inquirer. Tampouco, no estudo, 
os pesquisadores analisaram de que forma a cobertura local de um jornal da localidade onde 
está situada a empresa difere da cobertura dada pelos jornais de circulação nacional. “Não 
sabemos ainda como encarar as informações locais quando se aplicam a empresas globais”, 
observa Guay. 
 
Por inúmeras razões, Guay acredita que a remuneração paga aos executivos deverá continuar 
a atrair bastante a imprensa — bem como os pesquisadores. Entretanto, o autor salienta que a 
remuneração excessiva não é, em si mesma, nociva.  



“Na grande maioria dos casos em que os CEOs recebem remuneração excessiva, o montante a 
mais tem pouco impacto sobre os preços das ações”, disse. “Se pagarmos um CEO com um 
montante em excesso entre 3 milhões e 5 milhões de dólares no contexto de uma empresa de 
40 bilhões de dólares, não haverá impacto significativo para os investidores.” 
 
Ao mesmo tempo, acrescenta Guay, “as pessoas encaram o pagamento feito aos executivos 
como uma espécie de espelho do sistema de governança. Se o pagamento do CEO for 
desproporcional, é bem provável que haja inúmeros problemas de governança entranhados na 
organização. Problemas desse tipo podem redundar em prejuízos enormes em termos de 
geração de valor para o acionista”. 
 
Os autores teriam alguma recomendação para melhorar a cobertura da imprensa? “Eu 
incentivaria os repórteres a distinguir entre exercício de opção de ações e a remuneração 
propriamente dita”, disse Guay. “O exercício da opção toma vulto só quando o CEO ou a 
empresa têm bom desempenho. Se forem concedidas opções ao CEO agora, ele não poderá 
exercê-las a menos que haja um aumento substancial de preço. Portanto, exercícios de opção 
não se confundem com pagamento, por isso têm de ser tratados em separado. Muitas vezes 
vemos “levantamentos dos executivos mais bem pagos” que incluem o exercício de opção 
como parte do pagamento. Seria como criticar alguém por ter recebido um valor alto demais 
na hora de se aposentar simplesmente porque decidiu sacar a pensão ou o 401(k) [poupança 
pessoal para fins de aposentadoria] de uma vez só naquele ano”. 
 
Guay sugere também que os repórteres “atentem para as características da empresa. 
Companhias de grande porte, mais difíceis de administrar, costumam atrair executivos mais 
qualificados, que são necessariamente mais bem pagos”. Trata-se de uma distinção que a 
imprensa nem sempre faz. Por exemplo, “uma das razões pelas quais Fiorina foi duramente 
criticada pela imprensa ao receber seu pacote foi decorrência das muitas demissões e do 
downsizing instituídos por ela, sendo que o indivíduo responsável por tais decisões difíceis 
costuma ser recompensado por elas. Os funcionários — e a imprensa — não conseguem 
engolir tal coisa facilmente. Como pode um indivíduo que demitiu 10.000 pessoas receber um 
bônus tão polpudo? No entanto, a demissão dessas 10.000 pessoas era a única saída para a 
sobrevivência da empresa. A contratação de um especialista em reviravoltas, para que ponha a 
empresa nos eixos, custa muito caro. Ninguém aceita uma tarefa dessas a menos que seja 
bem recompensado para tanto. Além disso, é preciso recompensar devidamente a alta 
gerência para garantir que ela não abandone o barco”. 
 
Outras indústrias que operam em ambientes voláteis e precisam de executivos de alto gabarito 
são as que atuam no setor de biotecnologia, software, telecomunicações e setor farmacêutico, 
entre outras. Comparem-se essas empresas com empresas que prestam serviços públicos e 
são sujeitas a uma regulamentação pesada, diz Guay, “e que não costumam exigir o mesmo 
tipo de gerência talentosa e de alta qualidade”. 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 10 abr. 2006. 


