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Consultorias prevêem redução de pelo menos 35% até o fim deste ano, o equivalente a US$ 
10 bilhões; além disso, 50 mil pessoas serão demitidas 
 
Para muitos executivos de Wall Street, os dias de jantares de US$ 500, casa de praia nos 
Hamptons e apartamento com vista para o Central Park estão chegando ao fim. A crise de 
crédito atingiu em cheio os profissionais de bancos nos Estados Unidos. Consultorias estimam 
que os bônus dos executivos terão redução de pelo menos US$ 10 bilhões (35%) até o fim do 
ano e 50 mil pessoas serão demitidas. A última vez que houve queda de bônus dessa 
magnitude foi em 2001, por causa dos atentados terroristas - naquela época, caíram US$ 6,5 
bilhões. 
 
A própria cidade de Nova York está sofrendo com a queda de arrecadação. Em junho do ano 
passado, os 16 maiores bancos da cidade pagaram US$ 173 milhões em impostos estaduais. 
Neste ano, pagaram US$ 5 milhões - queda de 97%.  
 
Segundo um estudo da consultoria Johnson Associates, especializada em remuneração de 
executivos, os diretores mais seniores de bancos de investimentos serão os mais afetados, 
com redução de 35% a 45% nos bônus. Já administradores de fundos hedge e executivos de 
bancos de varejo devem ter redução de 15% nos bônus.  
 
Russ Gerson, presidente da Gerson Global, empresa de recrutamento de executivos baseada 
em Nova York, acha essas previsões otimistas. Para ele, os bônus podem cair entre 50% e 
80%. "Será a maior queda de remuneração desde os anos 80" , diz Gerson. Ele prevê uma 
mudança na forma de remunerar executivos do mercado financeiro, com bônus encolhendo 
como parcela da remuneração, e por um bom tempo. 
 
Um executivo de um banco de investimentos conta que o clima é de insegurança. "Estamos 
esperando mais demissões. Todos contam com bônus pelo menos 30% menores que no ano 
passado. Se ficar na mesma, estamos no lucro." Isso depois de anos seguidos de bônus 
subindo 20% a 30% a cada ano.  
 
Com isso, o pessoal está apertando o cinto - no estilo Wall Street, claro. Muita gente que 
alugava casa nos Hamptons o ano todo passou a cortar do orçamento ou pagar só pelo verão. 
Viagens internacionais para visitar clientes, só se for extremamente necessário. "Pedem para 
optar por teleconferência sempre que for possível." Jantares com clientes, com vinhos de US$ 
500, nem pensar. E ingressos grátis para o US Open? Agora só para a mais alta diretoria. 
 
No Brasil, segundo um executivo de banco de investimento, os bônus também devem cair, 
porque bancos que pagam como porcentual de resultados, como Itaú e UBS, terão resultados 
menores - logo, o montante distribuído será inferior. Mesmo assim, a queda não será tão 
drástica como nos EUA porque o mercado brasileiro está mais aquecido - ainda há 
contratações, enquanto Wall Street só demite. 
 

 
Leia mais: 
 
Governo pode acabar com a festa 
 
Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama e o 
republicano John McCain, prometem acabar com a festa dos bônus bilionários em Wall Street. 
Eles querem que os acionistas tenham mais poder para determinar o valor das remunerações e 
os bônus sejam mais diretamente ligados ao desempenho dos executivos. 
 
No início do ano, Stanley O''Neal, ex-presidente da Merrill Lynch, e Charles Prince, ex-
presidente do Citigroup, tiveram de enfrentar uma audiência no Congresso para explicar por 



que receberam tanto dinheiro enquanto os bancos que eles comandavam perdiam bilhões de 
dólares.  
 
Prince deixou o Citigroup no ano passado com um pacote de US$ 68 milhões. O banco pode ter 
baixas contábeis de mais de US$ 40 bilhões. O?Neal levou astronômicos US$ 161 milhões ao 
deixar a Merrill Lynch, que anunciou prejuízos de quase US$ 20 bilhões desde o início da crise, 
em agosto do ano passado.  
 
O lucro das instituições financeiras no segundo trimestre deste ano deve ficar em US$ 8,9 
bilhões, com queda de 85% diante do lucro de US$ 61,3 bilhões no segundo trimestre de 
2007. 
 
Executivos como Richard Fuld, presidente do Lehman Brothers, estão tentando dar um 
exemplo de austeridade em meio à crise. Fuld anunciou, em junho, que vai abrir mão de seus 
bônus este ano. No ano passado, quando a Lehman lucrou US$ 4,2 bilhões, Fuld recebeu a 
bolada de US$ 40 milhões - 98% do valor por meio de bônus. Este ano, o banco deve ter 
prejuízo de US$ 700 milhões. O Fundo Monetário Internacional (FMI) calcula que os bancos 
vão perder US$ 1 trilhão por causa da crise de crédito. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 ago. 2008, Economia, p. B21. 


