
Decisão do governo britânico segue determinações do G-20 para a
remuneração de executivos, mas há dúvidas quanto ao seu cumprimento

Localização Privilegiada ao lado
do complexo CENU e WTC

• A 10 minutos do Aeroporto de Congonhas

• Variadas opções de transporte coletivo (breve metrô

interligando ao trem Metropolitano)

• Moderna infraestrutura de comércio e serviços

• Ao lado dos Shoppings Morumbi, Market Place e D&D

Principais Diferenciais
• Modernos sistemas de tecnologia e segurança

• 12 elevadores de última geração

• Acesso a completa infraestrutura de conveniências do

CENU e WTC, incluindo o uso do heliponto

• Preparado para receber sistema de ar condicionado VRV

• Andares preparados para receber piso elevado

ALUGAM-SE
ESCRITÓRIOS de 77 a 1.912 m2

www.cbre.com.br

*Coordenação de
Comercialização:

Informações:

Atendimento aos corretores 
e agendamento de visitas.

* Referente aos conjuntos para os quais a CB Richard Ellis está contratada.

11 5185 4688

Av. das Nações Unidas com R. Flórida
Marginal Pinheiros | SP
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NoReinoUnido,acordo
vai limitarbonificações

Jamil Chade
CORRESPONDENTE

GENEBRA

Alguns dos maiores bancos do
mundo se comprometem a se-
guir as orientações do G-20
(grupo que reúne os países
mais ricos e os emergentes) e
regular a forma pela qual pa-
gam bônus a seus executivos.
O acordo foi acertado entre os
bancos e o governo britânico,
onde muitas dessas institui-
ções financeiras têm suas ope-
rações centrais na Europa. O
anúncio, porém, é feito às vés-
perasdapolêmicadistribuição
debônus bilionários emalguns
dos bancos que aceitaram o
compromisso,expondoa fragi-
lidade do acerto.
Oacordofoiassinadoentreo
governo do Reino Unido e um
grupo formado pelos bancos
MorganStanley,BankofAme-
rica, os suíços UBS e Credit
Suisse,Citigroup,GoldmanSa-
chs e JP Morgan. Os bancos

que fazem parte de países da
União Europeia – como o BNP
Paribas, Deutsche Bank e So-
cietéGenerale–tambémsegui-
rão as linhas adotadas pelo
G-20 a partir de 2010 em rela-
ção ao pagamento de seus fun-
cionários nos escritórios no
Reino Unido.
Hámenosdeummês, oG-20
estabeleceu que trabalhará na
criação de padrões globais pa-
raregulamentaradistribuição
debônusporbancosaseusexe-
cutivos. A ideia é que o paga-
mento de cada banco deve ser
monitorado por um comitê in-
terno e independente. O volu-
mepagoteriadeestarcondicio-
nadoaocapitaldebasedosban-
cosesujeitoavárioscontroles.
No Reino Unido, um código
de conduta já havia sido adota-

do em agosto e entrará em vi-
gor em 2010. O mesmo deve
ocorrernaFrança.Mas,naEu-
ropa,o temorédequearegula-
ção sobre os bônus acabe afas-
tando os melhores executivos
dos bancos europeus para os
bancosdosEstadosUnidos,nu-
ma concorrência desleal e que
poderia criar disparidades no
mercado.

Com o acordo, os britânicos
esperam garantir que os ban-
cosestipulempagamentosden-
tro das mesmas regras que as
instituições do Reino Unido
são obrigadas a seguir. “A in-
dústriade serviços financeiros
precisaassumirsuasresponsa-
bilidadesemrelaçãoàremune-
ração se quiser manter sua
competitividade e reconquis-

taraconfiançapública”,afir-
mou o secretário de Servi-
ços Financeiros do Tesouro
britânico, LordeMyners.
“A remuneração bancá-
ria será consistente com a
administração de riscos”,
afirmou o grupo de bancos,
emumadeclaração. Ele ain-
da defendem a consistência
entre as regras nacionais e
internacionais. O grupo ga-
rantiu que trabalhará com
os governos dos países do
G-20parapermitirquecada
umdeseus escritórios espa-
lhados pelomundo sigamas
mesmasorientações.Emse-
tembro, os bancos britâni-
cos já haviam assinado o
compromisso.
Os bancos e seus executi-
vos foram apontados como
um dos responsáveis pela
crise financeira, já que o sis-
tema de premiação estaria
baseado no risco, e não na
prudência e sustentabilida-
de dos negócios. Depois de
muita polêmica no G-20, o
bloco de países conseguiu
chegar a um acordo sobre o
assunto liderado especial-
mente pelos países euro-
peus.
Mas os mais céticos já
alertamque o compromisso
não passa de boas inten-
ções.Hoje, alguns dosmaio-
res bancos americanos de-
vemanunciar a distribuição
debônusemvaloresquepro-
metemserquestionados.Os
bancos alegam que tiveram
lucros no terceiro trimestre
e, portanto, podem voltar a
compensar seusexecutivos.
Só oGoldman Sachs deve
anunciarbônusdeatéUS$6
bilhões, elevando seu total
deprêmiosdadosaosexecu-
tivos no ano para mais de
US$ 10 bilhões. No auge da
crise, o Goldman Sachs foi
quem recebeu sozinho US$
10 bilhões dos cofres ameri-
canos para evitar uma que-
bra. Agora, são atacados
por estarem usando dinhei-
rodocontribuinteparaban-
car seus executivos. ●

BOAINTENÇÃO–Citi secomprometeuaconterpagamentodebônus

INTERNACIONAL

Goldman Sachs
deverá pagar
US$ 6 bilhões em
bônus este ano
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