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Motivado pela indignação com os altos salários dos executivos de empresas financeiras que 
quebraram, o Congresso americano pretende limitá-los como parte do pacote de resgate de 
US$ 700 bilhões. Um acordo de princípios forjado por líderes do Congresso ontem exige que o 
Tesouro dos Estados Unidos fixe "padrões para evitar remuneração de executivos excessiva ou 
imprópria para companhias participantes" do pacote de resgate  
 
Ainda não está claro se as novas regras diminuirão a remuneração dos diretores-presidentes. 
Tentativas anteriores de regulamentar os salários de executivos às vezes tiveram o efeito 
colateral de aumentá-los, ao estabelecer tetos que se tornaram pisos, ou legitimar práticas 
que até então eram raras.   
 
Os detalhes do plano continuam em discussão, mas as versões anteriores incluíam três 
abordagens: limitar as rescisões, apelidadas de "pára-quedas dourado"; fornecer aos 
acionistas dados sobre o salário dos executivos; e dar às empresas mais autoridades para 
"cortar" os bônus quando for descoberto que os mesmos foram calculados com base em 
resultados incorretos. Todas essas regras seriam aplicadas apenas às empresas socorridas no 
plano de resgate.   
 
Alguns executivos concordam com a necessidade de mudanças. "Se você apela para um 
resgate do governo, tem que estar pronto para assumir mais transparência e regulamentação, 
inclusive do salário", diz Daniel P. Amos, diretor-presidente da Aflac Inc., seguradora que este 
ano voluntariamente ofereceu aos acionistas a opção de votar para definir o salário dos 
executivos. Os críticos do plano alertam que limitações demais podem espantar executivos 
talentosos, num momento em que eles são extremamente necessários para proporcionar 
reviravoltas em empresas deficitárias. "Sempre há algum fundo de hedge ou firma de private 
equity" que contrata qualquer executivo qualificado, diz David Yoffie, professor de estratégia 
da Harvard Business School que até o ano passado integrava o comitê de compensação do 
conselho da corretora Charles Schwab Corp.   
 
Eis uma analise mais detalhada das possíveis medidas:   
 
Pára-quedas dourado   
 
Os generosos pacotes de rescisão para executivos que deixam firmas deficitárias enfurecem 
investidores e políticos. Robert Nardelli, por exemplo, deixou a presidência executiva da 
varejista Home Depot com US$ 210 milhões no bolso. As provisões de rescisão são uma 
cláusula normal dos contratos de trabalho de executivos. Um estudo de 2007 com 137 
empresas de grande porte, conduzido pela firma de pesquisa e dados Equilar Inc., descobriu 
que 71,5% dos diretores-presidentes contavam com acordos de rescisão, avaliados em média 
em US$ 21 milhões, incluindo rescisão, opções de ações e vários benefícios.   
 
Algumas versões do plano de resgate proibiriam que as empresas participantes pagassem 
essas indenizações durante dois anos ou mais, caso o governo obtenha uma participação 
acionária em troca do resgate.   
 
Especialistas em remuneração dizem que o valor dos "pára-quedas dourados" está encolhendo 
lentamente, à medida que alguns conselhos diminuem benefícios e um punhado de diretores-
presidentes opta por diminuir os próprios salários. Robert H. Bohannon, diretor-presidente 
recém-aposentado da Viad Corp., empresa de marketing e eventos, pediu ano passado para 
reduzir seu possível pacote de recisão em US$ 5 milhões; seu sucessor também aceitou um 
pacote menos generoso. "Simplesmente pareceu a coisa certa a se fazer", diz ele.   
 
A crise financeira está motivando mais reduções. As autoridades cancelaram milhões de 
dólares em rescisão para os presidentes das hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac, depois 
que o governo nacionalizou as duas, no início do mês. Robert Willumstad, antigo diretor-



presidente da American International Group Inc., desistiu de seu pacote de rescisão de US$ 22 
milhões depois que o governo assumiu o controle da seguradora.   
 
Acionistas decidem 
 
Já existem regulamentos que permitem que os investidores realizem um voto anual não 
obrigatório sobre o salário dos executivos de maior escalão. Esses votos já são exigência no 
Reino Unido, onde se questiona se eles funcionam mesmo. Algumas empresas que 
acompanham a evolução dos salários de executivos dizem que a medida não impediu que a 
remuneração aumentasse. O Congresso também vinha estudando a criação de regras 
semelhantes nos EUA. Uma nova lei nesse sentido foi aprovada pela câmara ano passado mas 
ainda espera o voto no Senado. Os dois candidatos à presidência, Barack Obama e John 
McCain, apóiam o plano.   
 
Investidores ativistas de algumas empresas também já pressionavam por mais direito de voto 
nessas questões. Este ano, eles apresentaram propostas do tipo em 97 empresas; das 72 em 
que o resultado foi divulgado, em apenas dez elas obtiveram a maioria dos votos, ante oito em 
2007 e nenhuma no ano anterior, segundo a RiskMetrics Group Inc.   
 
Os defensores do voto acreditam que consultas como essas pressionariam os conselhos a 
estabelecer uma relação mais próxima entre salário e desempenho. Mas os críticos da 
iniciativa temem que os investidores terminarão votando sobre pacotes de rescisão que não 
compreendem inteiramente, e os conselhos adotarão as práticas mais difundidas, em vez de 
adaptá-las às necessidades específicas da empresa.   
 
Cortes 
 
Os movimentos pelo corte de salários não-merecidos foi impulsionada no início desta década 
pela indignação geral com os benefícios milionários de executivos como os da falida Enron 
Corp., depois que se descobriu que tinham inflado os resultados de forma fraudulenta. A Lei 
Sarbanes-Oxley conta com uma provisão de corte no salário, mas ela é difícil de aplicar e 
pouco usada. Abrir um processo na justiça é caro e difícil ganhar, e os contratos de trabalho 
geralmente protegem os salários dos executivos.   
 
Algumas empresas testaram recentemente uma abordagem diferente: inserir cláusulas de 
corte de salário nos contratos de executivos. Em 2007, mais da metade das 100 maiores 
empresas da lista da revista "Fortune" contavam com cláusulas como essa, segundo a Equilar 
Inc, frente a 42 empresas em 2006 e 18 em 2005.   
 
A maioria dessas cláusulas fornece ao conselho o direito de recuperar bônus pagos a 
executivos cuja conduta errônea fez com que a empresa corrigisse seus resultados. A cláusula 
em estudo para inclusão no plano de resgate do governo é mais ampla, fornecendo às 
autoridades o direito de cobrar de volta bônus e outros incentivos mesmo que os executivos 
não tenham se envolvido em atividades ilegais.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 set. 2008, Finanças, p. C4. 


