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Na Austrália, Suécia, Grã-Bretanha e Holanda, todos os anos os acionistas decidem em 
votação se o pacote de remuneração dos altos executivos é aceitável. Uma votação contrária 
não obriga os membros do conselho a começar tudo de novo, mas os pressiona a pensar duas 
vezes sobre as benesses oferecidas à diretoria. 
 
Será que um sistema consultivo como esse ajudaria as empresas americanas a colocar sob 
controle a remuneração dos presidentes executivos?  
 
Acionistas militantes esperam que sim. Eles estão bombardeando quase 100 empresas este 
ano com resoluções que propõem votações de caráter consultivo sobre os planos de 
remuneração de executivos. Acionistas de empresas como Citigroup Inc., Wal-Mart Stores Inc., 
Merck & Co., Apple Inc. e Occidental Petroleum Corp. serão consultados sobre se querem o 
direito de opinar sobre remuneração, algo que está ficando conhecido como "say on pay".  
 
Tais resoluções, que as empresas não são obrigadas a acatar, atraíram um apoio de pouco 
mais de 40%, em média, na semana passada, quando começaram a aparecer em grande 
número nos editais de assembléias de grandes empresas americanas. Esse apoio agradou a 
sindicatos e grupos religiosos autores das propostas, que geralmente só conseguem 15% ou 
menos dos votos dos acionistas. Alguns desses ativistas começaram a falar sobre a consulta 
salarial como um avanço em termos de governança corporativa que pode em breve virar uma 
prática comum também nos EUA. 
 
Os ativistas, entretanto, não contavam com a resistência de grandes empresas. Por vários 
motivos - alguns manifestos nos editais das assembléias, outros expressos mais francamente 
em conversas reservadas - a maioria das grandes empresas não gosta da consulta salarial. Por 
isso, em vez de rapidamente atender ao desejo dessas coalizões de acionistas, muitas 
empresas estão agüentando firme na esperança de que toda essa conversa passe batida. 
 
"Esse é um remédio bem amargo para os conselhos adotarem", diz Richard Ferlauto, diretor de 
governança corporativa e política de investimento da Federação Americana de Funcionários de 
Estados, Condados e Municípios, que é um dos principais defensores das propostas de consulta 
salarial. "Eles vêem isso como sendo entregar em excesso as prerrogativas do conselho." 
 
Em editais de assembléias de acionistas, as empresas argumentam que os acionistas 
insatisfeitos já têm à disposição mecanismos de queixa. Eles podem contatar os conselheiros 
por conta própria sobre suas preocupações com os salários. Também podem votar contra 
membros do conselho no comitê de compensação. Por isso, argumentam essas empresas, uma 
votação sobre a consulta salarial é desnecessária. 
 
Reservadamente, líderes de grandes empresas e seus aliados se contorcem com a noção de 
deixar que estranhos que têm suas próprias agendas penetrem tão profundamente no 
nebuloso mundo das deliberações sobre pagamentos. Acionistas ligados a um sindicato podem 
querer pressionar um presidente executivo por motivos políticos, temem tais líderes. Os 
fundos de hedge podem querer mudanças rápidas que não permitem que planos de longo 
prazo sejam executados.  
 
Há também apreensão com o fato de que se algumas empresas num setor deixarem que os 
acionistas votem a remuneração de executivos e outras não, o primeiro grupo pode ficar numa 
desvantagem competitiva. E se os investidores ganharem o direito de votar regularmente os 
pacotes de remuneração, será que outras decisões do conselho também não poderiam ser 
reavaliadas pelos acionistas, a ponto de o poder dos conselhos ficar seriamente 
comprometido? 
 
A remuneração de executivos vem subindo a taxas de até 13% ao ano, superando de longe a 
produtividade geral ou o crescimento econômico. Isso sugere que, para os conselhos darem 
mais disciplina às decisões salariais, uma ajuda viria bem a calhar.  



 
Entretanto, a maioria das empresas que são alvo das propostas de consulta salarial está 
firmemente contra. Das cerca de 50 empresas americanas cujos editais de assembléias 
continham propostas de consulta salarial ano passado, somente a Verizon Communications 
Inc. e a Par Pharmaceutical Cos. decidiram dar aos acionistas o direito a uma votação de 
caráter consultivo anual a partir de agora. 
 
Este ano, votações de propostas de consulta salarial também estão marcadas para empresas 
como General Electric Co. e International Business Machines Corp., que geralmente são vistas 
como modelos de administração sólida. As propostas podem conseguir baixas votações nessas 
empresas. 
 
É mais provável que o destino final da iniciativa seja decidido em Washington. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 fev. 2008, Empresas, p. B10. 


