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Investidores de fora dos Estados Unidos foram os primeiros a somar as suas vozes às 
exortações da família Rockefeller para a diretoria da ExxonMobil separar as funções 
combinadas de Rex Tillerson, de presidente do conselho de administração e executivo-chefe. 
 
Na Europa, onde a separação de funções é a norma, os investidores há muito se queixam de 
que a prática dos Estados Unidos, de combinar os dois cargos, não atende aos melhores 
interesses dos proprietários e vai contra as melhores práticas [de gestão empresarial]. 
 
O "Código Combinado" do Reino Unido, por exemplo, que muitos enxergam como um modelo 
internacional para boa governança empresarial, defende claramente a separação das funções: 
"Nenhuma pessoa deve ter poderes decisórios irrestritos", argumenta. 
 
Alguns investidores europeus e do Reino Unido aproveitaram a oportunidade da campanha 
para convencer a Exxon a separar as funções, como uma cabeça de ponte para o resto dos 
Estados Unidos. 
 
"Nós esperamos que [a campanha da Exxon] envie um sinal muito forte a outras empresas nos 
EUA, no sentido de que preferimos ver um presidente de conselho independente do executivo-
chefe", disse Daniel Summerfied, co-chefe de investimento responsável no fundo de pensão 
Universities Superannuation Scheme [Plano de Aposentadoria das Universidades], do Reino 
Unido. "Nós acreditamos que esse é o modelo mais eficaz, que permite fiscalização 
independente da diretoria e que protege os interesses de longo prazo dos acionistas." 
 
A Exxon pode não ser o candidato mais óbvio para uma militância de acionistas desse tipo, 
depois de a empresa ter superado o desempenho das suas rivais internacionais, como BP e 
Royal Dutch Shell por três e cinco anos, respectivamente. 
 
Investidores como F&C Asset Management, Aviva Investors e USS argumentam, porém, que 
trata-se de uma questão de reduzir os riscos que uma má governança e um presidente de 
conselho/executivo-chefe sem os devidos controles poderão representar para os retornos dos 
seus acionistas no futuro. 
 
Investidores de fora dos Estados Unidos têm se tornado cada vez mais eloqüentes sobre a 
questão dos direitos dos acionistas e da governança das empresas dos Estados Unidos nos 
anos recentes. 
 
Muitos dos maiores grupos investidores institucionais do mundo se uniram para instar os 
órgãos reguladores e os políticos dos Estados Unidos a conferir uma influência maior aos 
acionistas de empresas dos Estados Unidos em remuneração de executivos, bem como o poder 
de nomear ou destituir diretores. 
 
Essas instituições têm argumentado que a concessão de mais poder incentivaria conselhos de 
administração mais receptivos e responsáveis nos Estados Unidos e ajudaria a evitar 
repetições dos escândalos empresariais que abalaram o país nos últimos anos. 
 
Já faz tempo que as companhias americanas concentram o poder nas mãos de um executivo 
no alto da hierarquia da empresa. 
 
De fato, a maioria das companhias tem um executivo acumulando os cargos de executivo-
chefe e presidente do conselho. Empresas com presidente independente representam só 
12,6%, ou 63, das companhias do S&P 500, de acordo com a Corporate Library, um firma de 
pesquisa de governança empresarial. 
 
"O navio deve ter só um capitão; esta tem sido a visão predominante nos Estados Unidos", diz 
John Coffee, docente de direito da Universidade de Columbia. 
 



Mas o assunto continua sendo uma preocupação constante para alguns acionistas ativistas que 
acreditam que uma companhia é melhor gerida por executivo que manda, mas ê 
supervisionado por um presidente de fato independente. Apesar de 129 companhias terem 
cargos separados, os presidentes são funcionários da empresa ou não são independentes, 
segundo a Corporate Library. 
 
"É preciso haver fiscalização e cobrança", diz Amy Borras, vice-diretora do Council of 
Institutional Investors, que representa fundos com ativos acima de US$ 3 bilhões. 
 
Então, quando os acionistas da ExxonMobil votarem hoje na assembléia anual sobre a 
separação dos cargos de Rex Tillerson, muitos fora do setor de energia estarão prestando 
atenção no resultado. 
 
No ano passado, a proposta recebeu apoio de 40% dos votantes. Neste ano, o suporte da 
poderosa família Rockefeller e outros investidores proeminentes  com toda a publicidade 
envolvida  deu mais força ao plano. 
 
Alguns especialistas ainda acham que o caminho é árduo. Patrick McGurn, conselheiro da 
RiskMetrics Group, uma consultoria de acionistas, diz: "Há uma resistência cultural no 
conselho. Executivos, especialmente em grandes companhias, resistem muito â idéia de perder 
a presidência do conselho". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2008, Eu & S.A. , p. D4. 


