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A situação prometia ser um fragmento da história empresarial dos Estados Unidos: os 
acionistas da Hewlett-Packard (HP) estavam para se tornar os primeiros do país a votar uma 
proposta controvertida para conceder aos investidores o direito de nomear seus próprios 
candidatos para o conselho de administração. 
 
Mas mesmo que o vento da mudança esteja soprando pela "corporate America", ele não 
estava soprando forte no hotel Hyatt Regency de Santa Clara, na Califórnia, onde o> grupo de 
tecnologia da informação realizou, no mês passado, sua assembléia anual de acionistas. 
Reunidos no salão de bailes do hotel, os investidores pareciam estar com o pensamento mais 
voltado para os biscoitos e o café distribuídos gratuitamente do que para a governança 
empresarial. 
 
Robert Stewart, por exemplo, parecia indiferente ao fato de que a HP, que se viu envolvida em 
revelações de que espionou conselheiros e jornalistas, foi escolhida por fundos de pensão 
estaduais e da União como o mais novo front em sua batalha para ter um maior controle sobre 
as empresas americanas. Ao invés de olhar para frente e conjeturar sobre as implicações da 
disputa entre a administração da HP e seus críticos , Stewart, um engenheiro aposentado da 
Lockheed Martin, de cabelos despenteados e vestindo um paletó de tweed, preferia lembrar os 
dias passados.  
 
"Certa vez, numa assembléia anual, eu encontrei Bill Hewlett [um dos dois fundadores da HP], 
que me estendeu a mão e disse: 'Olá Bob, você ainda está na Lockheed?' Eu nunca havia 
falado com ele antes", diz Stewart, que comprou dez ações da HP por US$ 350 há cerca de 50 
anos.  
 
A indiferença de Stewart e centenas de outros pequenos acionistas era um sinal de como 
assembléia iria se desdobrar. A proposta para permitir a interferência dos investidores nas 
nomeações de conselheiros — com o objetivo de afrouxar o controle quase absoluto que as 
empresas têm sobre a composição de seus conselhos de administração — foi derrotada, Com 
pouco mais da metade das ações dando apoio à posição "Não", defendida por Mark Hurd, 
diretor-presidente da HP. S Mesmo assim a decisão foi apertada o suficiente para permitir aos 
oponentes de Hurd declararem uma vitória moral. Richard Ferlauto, diretor de política de 
previdência e benefícios da American Federation of State, County and Municipal Em-pioyees 
(AFSCME), um dos sindicatos por trás da proposta, descreveu o voto contra de 52% dos 
acionistas como um resultado "surpreendente, quase fenomenal" para os investidores 
ativistas. A decisão da HP e as reações dos envolvidos são emblemáticos do discurso sobre 
governança empresarial que impera hoje em dia nos Estados Unidos. 
 
Nas últimas décadas, as tentativas dos acionistas americanos de desafiar a tradicional primazia 
das administrações sobre os assuntos das companhias sempre foram atrapalhadas por 
dificuldades legais e práticas. O sistema legal altamente descentralizado dos EUA, que impede 
as autoridades federais de interferirem nas leis estaduais em questões empresariais 
importantes como o voto dos acionistas, junto com a natureza antagônica do processo legal, 
tem sido um grande obstáculo aos acionistas ativistas. 
 
A presença dos fundos de pensão, que é muito mais difusa que no Reino Unido e na Europa, 
vem complicando ainda mais a questão, tornando difícil a formação de um consenso entre os 
investidores. O prolongado período de alta dos mercados de ações dos EUA está contribuindo 
para tornar os acionistas, especialmente os grande fundos mútuos e os pequenos investidores, 
menos propensos a provocar distúrbios num sistema que os vem recompensando com 
generosidade. 
 
Essa teia de acontecimentos históricos e limitações normativas vem limitando as expectativas 
dos gerentes de fundos ativistas ao ponto em que uma derrota por uma margem estreita como 
a da votação na HP acaba sendo tratada com uma vitória retumbante. 
 



Mas após anos de reveses, há uma percepção crescente de que a influência dos acionistas 
sobre os conselhos está aumentando em vários pontos, da remuneração dos executivos à 
nomeação e remoção de conselheiros. 
 
Mas o que está em questão é se isso é bem-vindo ou não. Será que um resultado seria a tão 
necessária melhoria de uni sistema de "ditaduras" empresariais benignas que vem sendo 
exposto a escândalos, controles falhos e práticas contábeis questionáveis? Ou há o perigo de 
as iniciativas para dar mais influência aos acionistas obstruírem os esforços das companhias 
para acompanhar as rápidas mudanças dos mercados, deixando-as vulneráveis a ataques de 
fundos de hedge e outros grupos de interesses especiais? 
 
A chamada "proxy season" deste ano — o período de alguns meses em que são realizadas as 
assembléias anuais de acionistas das empresas abertas que começa dentro de poucas 
semanas — será crucial na determinação do grau e das conseqüências do aumento do poder 
dos investidores.                        ] 
 
Tradicionalmente, a temporada sempre foi um cortejo enfadonho no qual as platéias de 
acionistas gentis eram despachadas por equipes administrativas poderosas. Mas os defensores 
da governança empresarial estão agora falando de uma confluência de fatores que poderão 
levar a uma reforma. No ponto de vista deles, três elementos vêm dando força à governança: 
os escândalos, a política e os acionistas estrangeiros. 
 
Com os crimes da era da Enron ainda vivos na lembrança do público, novos escândalos como o 
caso da espionagem dentro da HP e as turbulências provocadas pelas alterações de datas de 
opções de ações—que levaram executivos de centenas de empresas a serem acusados de 
inflar artificialmente suas remunerações—reforçaram a percepção de que a América 
empresarial não aprendeu com seus erros. Isso, por sua vez, alertou os novos manda-chuvas 
de Washington, os Democratas, que reconquistaram a maioria no Congresso em novembro, 
para a importância política de se eliminar as fraquezas percebidas no sistema de governança 
empresarial dos Estados Unidos. 
 
Exemplos de pacotes de remuneração principescos—que acabaram nas manchetes dos jornais 
— para executivos demitidos, como Robert Nardelli, da Home Depot, e Hank McKinnell, da 
Pfizer, contribuíram para pressionar ainda mais por mudanças. Finalmente, a decisão recente 
de fundos de pensão estrangeiros com grande exposição nos EUA, como o Hermes, do Reino 
Unido, e o ABP, da Holanda, de fazer lobby junto às autoridades reguladoras em questões 
de.governança deram um novo ímpeto 'ao movimento. Patrick McGurn da Institutional 
Shareholder Services, que presta consultoria a mais de 1,6 mil administradoras de fundos, diz: 
"Estamos vendo os conselhos das empresas reagindo às pressões, respondendo de maneira 
ativa às exigências dos acionistas". 
 
Em nenhum lugar essa tendência está mais aparente que nos esforços dos acionistas para ter 
um maior poder de decisão sobre as remunerações dos executivos e suas ligações com o 
desempenho das companhias. Em poucos meses, os pacotes de remuneração dos presidentes 
de companhias americanas deixaram de ser percebidos como um subproduto em grande parte 
aceitável do capitalismo americano, passando a ser um símbolo dos excessos empresariais — 
pelo menos em alguns quadrantes. 
 
Na medida que os chamados "pára-quedas dourados" amarrados a executivos como Nardelli e  
McKinnell foram abrindo, os acionistas começaram a exigir uma votação anual irrestrita sobre 
a remuneração dos executivos, parecida com a introduzida no Reino Unido em 2002. Em 
questão de meses, mais de 60 companhias passaram a se ver na ponta recebedora da 
campanha pelo poder de decisão sobre os pagamentos de salários. 
Políticos como George W. Bush passaram a dar atenção ao problema, mencionando-o como 
um sintoma das desigualdades de renda da América contemporânea. Barney Frank, o 
congressista democrata que preside o comitê de serviços financeiros da Câmara dos 
Representantes, foi mais além, propondo uma legislação para o chamado "voto de 
consultoria", e realizando audiências concorridas no mês passado. 
 



Quando esse turbilhão de atividade terminou, uma empresa, a companhia de seguro-saúde 
Aflac, havia concordado em permitir o voto dos acionistas sobre a remuneração de seus 
executivos a partir de 2009 — uma iniciativa inédita nos EUA. Pelo menos 10 dos mais de 60 
alvos originais cederam às exigências dos ativistas e garantiram aos investidores o direito de 
votar sobre a conveniência ou não de se introduzir a medida no futuro. 
 
Outro grupo, que inclui "blue chips" como a gigante farmacêutica Pfizer e a seguradora AIG, 
tentou conter as revoltas dos acionistas, juntando investidores ativistas como a AFSCME e o 
Fundo de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (Calpers), que administra US$ 
220 bilhões, em discussões que provavelmente levarão à introdução de votos de consultoria. 
Nas palavras triunfantes de um acionista ativista, "depois da nossa blitz, é apenas uma 
questão de quando, e não se, as companhias vão introduzir o voto de consultoria sobre as 
remunerações." 
 
O aparente sucesso da campanha e a velocidade com que ela se tornou popular, estão 
deixando os caciques da América empresarial nervosos. Vista de dentro, a briga pela 
remuneração dos executivos —e a ameaça de que ela possa se repetir em questões como o 
direito dos investidores de nomear conselheiros e o segredo em que as empresas mantêm 
suas doações a campanhas políticas — é o mais novo ataque a um sistema que sempre 
atendeu bem os acionistas ê a economia dos Estados Unidos. 
 
Os defensores do atual regime afirmam que os executivos e conselheiros precisam de amplas 
liberdades para elaborar e implementar estratégias. Eles observam que acionistas dissidentes 
sempre tiveram o direito de demonstrar sua desaprovação e vender suas ações. 
 
Conforme John Castellani, presidente da Business Roundtable, um grupo lobista que opera em 
nome de algumas das maiores empresas dos EUA, lembrou a Frank e seus colegas: "Por 
definição, as tomadas de decisões empresariais não são um processo democrático". 
 
"Se mudássemos para um sistema de referendo", continuou ele, "conselhos e presidentes de 
empresas passariam menos tempo planejando, desenvolvendo produtos e na supervisão, do 
que se reunindo com grupos de advogados e lobistas". 
 
A preocupação não é só com a perda de tempo. Líderes empresariais alertam que a subversão 
da ordem existente poderia abrir as portas para táticas de guerrilha de investidores agressivos 
e fundos de hedge, que poderiam seqüestrar um sistema mais aberto para alcançar seus 
próprios objetivos de curto prazo. "B a pior coisa que poderia acontecer para as empresas", diz 
Manan Shah, do escritório de advocacia Jones Day. "Seria como o Velho Oeste, com os fundos 
de hedge se aproveitando de investidores e então tentando se sair bem forçando seus próprios 
interesses para as companhias." 
 
A apreensão da América empresarial com as demandas dos acionistas vai além dos ataques 
esporádicos dos fundos de hedge. Há um temor maior de que, junto com as regras pós-Enron 
mais duras e a ascensão dos fundos de participação, dar um maior poder aos investidores 
poderia destruir o esforço empreendedor das companhias abertas' e prejudicar a vantagem 
competitiva da economia americana. 
 
Barry Diller, o magnata da mídia que se viu sob fogo cerrado por causa de seu pacote de 
remuneração, diz que o ambiente atual está "amedrontando" os conselhos e deixando os altos 
executivos "nervosos", e poderá levar muitos deles aos braços agradecidos de grupos 
especializados em aquisições. "Vocês querem realmente essa sociedade? Se chegarmos a essa 
sociedade, eu prometo a vocês que a competitividade dos EUA estará acabada", disse Diller, 
que controla a IAC, um conglomerado da internet, ao "Financial Times". 
 
Essas preocupações são compartilhadas por autoridades reguladoras e especialistas em 
governança empresarial. Não é nenhum segredo que a Securities and Exchange Commission 
(SEC), órgão regulador do mercado de ações nos EUA, está dividida sobre a conveniência dos 
investidores terem uma voz mais ativa na composição dos conselhos de administração das 
empresas. No cerne do desentendimento entre os cinco comissários está o reconhecimento de 



que a capacidade dos fundos de hedge voltar com ações emprestadas poderia dar a eles um 
poder desproporcional sobre as empresas. 
 
No mês passado, a Proxy Gover-nance, uma firma de consultoria a acionistas, reforçou esses 
temores ao romper com a coalizão que defende uma voz mais ativa dos acionistas, e disse que 
não vai apoiar suas propostas em todas as companhias. "Nossa preocupação é que os votos de 
consultoria possam se tornar meros votos de protesto dos acionistas", disse Jim Melican, seu 
presidente. 
 
Até mesmo alguns defensores da reforma da governança reconhecem que um ataque frontal 
dos investidores ativistas (apoiados por políticos) ao mundo empresarial poderá mostrar-se 
contraproducente. 
 
"Os investidores politicamente orientados, como o Calpers e a AFSC-ME, merecem muito 
respeito por sua identificação com as questões que todo mundo precisa enfrentar", afirma 
Gary Lutin, um banqueiro de investimento que comanda um fórum de governança empresarial 
que reúne empresas e investidores. "Mas essas questões exigem soluções de mercado e não 
soluções políticas." 
 
Outros, especialmente administradores de fundos de fora dos EUA retrucam que os oponentes 
de um maior envolvimento dos acionistas esquecem convenientemente que são negados 
direitos aos investidores americanos — como o voto sobre a remuneração e as nomeações de 
conselheiros —, que são corriqueiros em outros países. 
 
"Há uma verdadeira preocupação de que a América empresarial esteja em Contradição sobre 
quem controla as companhias", afirma Paul Munn, diretor de serviço de controle de ações da 
Hermes. "Não deveria haver conflitos entre as empresas e os acionistas. Estamos todos 
trabalhando pelo mesmo objetivo: uma companhia mais valorizada." 
 
Isso por si só poderia ser um conceito difícil de engolir para as companhias e investidores 
americanos, cujas relações têm sido moldadas por décadas de confronto dentro de um sistema 
legal litigioso. Mas se as companhias vêem mérito em permitir que pessoas de fora tenham 
mais poder de decisão, e os acionistas usarem os novos poderes com discernimento, a 
"corporate America" tem uma chance de deixar investidores como Robert Stewart com 
lembranças melhores que um aperto de mão de um líder empresarial poderoso dado há 50 
anos. 
 

 
Leia mais: 
 
Investidor quer participação mais ativa nas companhias 
Financial Times, de Nova York e San Francisco 
 
O que uma freira contemplativa, um guarda de prisão americano e um engenheiro de 
telecomunicações aposentado do Reino Unido têm em comum? Todos eles estão lutando para 
ter mais voz ativa na maneira como as companhias dos EUA são administradas. 
 
Embora uma aliança dessas possa não soar uma ameaça para os poderes de Steve Ballmer, o 
diretor-presidente da Microsoft, ou Jeffrey Immelt, seu colega na General Electric (GE), a 
América empresarial sabe que é melhor não ignorar aqueles que em última instância são seus 
proprietários. 
 
A Irmãs Beneditinas da Adoração Perpétua, a AFSCME, o maior sindicato dos trabalhadores do 
setor de serviços públicos dos EUA, e a Hermes, o grupo britânico de investimentos controlado 
pelo plano de pensão da BT, investiram quantias significativas das aposentadorias de seus 
membros em companhias americanas. Elas também são parte de uma Coalizão que vem 
aumentando e inclui fundos de pensão estatais, fundações de caridade e administradoras de 
ativos do setor privado, è que vem pressionando por reformas nos conselhos de administração 
das empresas americanas. 



 
A aparência de "colcha de retalhos" do grupo, que engloba desde fundos "socialmente 
responsáveis" de tendências esquerdistas a ordens religiosas conservadoras, é um testamento 
à natureza diversificada do capitalismo americano. No Reino Unido e no resto da Europa, por 
exemplo, a posse de ações tende a estar concentrada em poucas mãos. Mesmo assim, as 
origens disparatadas do movimento ativista há muito tempo levantaram suspeitas entre os 
líderes empresariais de que empresas são mantidas reféns de um bando cujos interesses 
variados chocam com as necessidades de outros investidores. "Sindicatos e interesses 
especiais sempre tentaram influenciar o comportamento empresarial — e que maneira melhor 
de fazer isso do que comprando ações da companhia?", pergunta um defensor de longa data 
dos interesses das empresas em Washington. 
 
Os acionistas ativistas rejeitam essas acusações, argumentando que seu principal objetivo — 
fazer dinheiro para pagar suas obrigações previdenciárias — está perfeitamente alinhado com 
o desejo da administração de melhorar o desempenho da companhia. 
 
"Eu realmente não tenho visto evidências de que os acionistas vão apoiar os interesses 
especiais", afirma John Wilcox, diretor de governança empresarial do TIAA-CREF, o fundo 
criado por Andrew Carnegie em 1918 para fornecer aposentadoria aos professores. "Se os 
acionistas tiverem mais poder, eles vão usá-lo de maneira responsável." 
 
Mas há poucas dúvidas de que o poder financeiro dos fundos de pensão de sindicatos e outras 
organizações "sociais", junto com o famoso sistema legal litigioso dos Estados Unidos, sempre 
proporcionaram uma relação tensa com os administradores de empresas. 
 
Um investidor internacional que recentemente começou a olhar para os EUA, lembra de ter 
sido pego pela atitude "nós contra eles" das conversações entre acionistas e administradores. 
"Por ser de fora, essa abordagem de confronto me parece um pouco estranha. Afinal de 
contas, acionistas e administradores deveriam querer a mesma coisa." 
 
Empresas e ativistas afirmam que, em períodos recentes, a tensão diminuiu, em parte porque 
a série recente de escândalos corporativos vem ocupando as mentes de administradores e 
acionistas. "As companhias não estão mais querendo brigar primeiro e falar depois, elas estão 
falando primeiro e só partem para a briga em último caso", afirma Patrick Mc-Gurn da 
consultoria Institutional Shareholder Services. Pelo menos aí Ballmer e uma freira 
contemplativa provavelmente terão alguns pontos em comum. (FG eKA) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2007. Empresas, p. B2 
 
 


