
A nova
batalha
sobre o
salário de
executivos
A indignação causada pelo

contracheque astronômico de

executivos do mercado financeiro

nos EUA foi só o começo.

JEFFREY IMMELT não está contente.
O presidente da GE foi um dos poucos da categoria a

abrir mão voluntariamente de um polpudo bônus pelo de-
sempenho neste ano: em abril, recusou a bolada de US$ 12
milhões que o conselho da empresa aprovara. Com a revol-
ta popular diante do salário de executivos chegando ao au-
ge e o próprio lucro da GE caindo, foi um gesto importan-
te de sua parte. "Em meio a uma reestruturação tão pesa-
da, com o resultado financeiro da empresa superando seu
desempenho em bolsa, queria mandar uma mensagem de
lealdade e apoio a nosso pessoal", disse Immelt à Harvard
Business Review.

Ter ficado sem o bônus não é, contudo, o que atormenta
Immelt. O que o incomoda são as outras baixas que o foco
no salário de executivos pode causar. Um projeto de lei ho-
je tramitando no Congresso americano daria a acionistas
de empresas de capital aberto voz sobre a remuneração da



diretoria — o chamado "say on pay". Se
aprovada, a política poderia prejudicar a
GE a longo prazo, acha Immelt. Sua pre-
ocupação não é com a interferência de
acionistas sobre seu salário, que em 2008
somou mais de US$ 3 milhões em di-
nheiro. "Seja qual for a decisão, vou tra-
balhar com tanto afinco amanhã quanto
hoje", diz. "Tenho de lutar, contudo, pe-
la capacidade de decidir como as outras
300 mil pessoas da GE são remuneradas.
Não posso tocar a empresa se for obriga-
do a pedir a autorização de acionistas pa-
ra definir quanto vai receber o sujeito no
comando da divisão de energia, digamos.
Não vai dar para competir com os chi-
neses, os japoneses e qualquer empresa
que tiver mais liberdade para tomar de-
cisões sobre talentos e lideranças."

No último ano, a comoção pública em
torno do salário de executivos colocou
a questão no centro do debate político
nos Estados Unidos e na Europa. É pra-
ticamente consenso que os bônus e salá-
rios astronômicos pagos por empresas
de serviços financeiros não só premia-
ram, mas também incentivaram, a con-
duta temerária. Foi isso que teria levado
o governo a intervir, diz o deputado Bar-
ney Frank, líder do Comitê de Serviços
Financeiros da Câmara dos EUA. "Creio,
sim, que é importante dar uma resposta
à revolta popular", diz Frank. "A comuni-

IDEIA EM RESUMO

• A continuação do debate em
torno do salário de altos exe-
cutivos se dará numa assem-
bléia de acionistas perto de
você. O estrago causado pelas
práticas de remuneração no
setor de serviços financeiros
nos EUA promete assombrar
empresas de capital aberto
por muito tempo mais.

• Diante do silêncio de dirigen-
tes empresariais em relação
ao problema, um novo elenco
de stakeholders está assumin-
do a dianteira — o que, a longo
prazo, pode ser péssimo para
a empresa.

• Especialistas divergem sobre
uma possível relação entre
salários astronômicos e um
desempenho melhor na em-
presa. Mas há novas idéias
sobre melhores práticas.

que toda empresa de capital aberto sub-
meta a compensação de executivos ao
voto consultivo dos acionistas — algo
que o próprio Obama propusera como
senador. A maioria dos observadores
acha que a comissão de valores america-
na, a SEC, receberá, no mínimo, algum
poder de vigilância sobre o salário de
executivos. Na opinião de Barney Frank,

dade empresarial precisa, de certo modo,
ser salva de si mesma."

Nos EUA, a "salvação" pode signifi-
car supervisão federal. O governo Oba-
ma nomeou em junho um "czar" para
vigiar a remuneração em empresas que
receberam fundos do pacote de socorro
e apoia a "declaração de direitos do acio-
nista" sugerida pelos senadores Charles
Schumer e Maria Cantwell. Se aprovado,
o estatuto exigiria, entre outras coisas,

a missão de salvar a empresa de si mes-
ma é profundamente importante: "Es-
tamos fazendo isso para que nenhuma
empresa precise ser resgatada no futu-
ro", explica.

Para empresas, o impacto pode ser
imenso. "A meu ver, o que realmente
está em jogo é o modo como empresas
americanas de capital aberto são dirigi-
das", diz V.G. Narayanan, diretor de um
curso da Harvard Business School sobre

remuneração para conselheiros. Para ele,
submeter questões de rotina e decisões
operacionais de peso a um processo de-
mocrático que envolva os acionistas é pe-
rigoso. Se acionistas e autoridades pude-
rem opinar sobre o salário de executivos,
o que virá depois? Vão querer ter voz
sobre as condições de trabalho? Sobre
o tamanho da pegada de carbono que a
empresa deixa? Sobre onde erguer uma
nova fábrica? "Isoladamente, nada dis-
so parece absurdo", observa Narayanan.
"Mas, se juntarmos tudo, pode haver um
excesso de ingerência sobre a gestão de
empresas. Meu medo é que estejamos
passando radicalmente da direita para a
esquerda — quando o centro parece ser
uma opção muito melhor."

Até aqui, o debate público girou em
torno de como ligar o salário ao desem-
penho da empresa. Entre acadêmicos e
outros especialistas em remuneração,
contudo, há um profundo racha entre os
que acreditam que altos salários garan-
tiriam um desempenho melhor e os que
não crêem nisso (para duas opiniões di-
vergentes, veja o quadro "Desempenho
tem relação com salário?"). E, embora os
holofotes hoje estejam no setor de servi-
ços financeiros e em empresas que rece-
beram socorro público, a verdadeira ba-
talha será travada em salas do conselho
e em assembléias gerais de toda sorte de
empresa nos próximos anos. A briga se-
rá feia. Uma leva de novos personagens,
todos com suposto interesse no desfe-
cho, entrou com estardalhaço no deba-
te. Resumindo, a tarefa de estabelecer
uma remuneração suficiente para atrair,
motivar e reter grandes talentos hoje é
muito mais difícil — e o palco no qual
serão tomadas essas decisões empresa-
riais, muito maior.

Raízes do problema
A indignação com o polpudo salário de
executivos não é novidade; assembléias
gerais há décadas são palco de revoltas
esporádicas de acionistas. Nunca, porém,
a temperatura subiu tanto. A remunera-
ção de executivos está no centro de uma
complexa mistura de problemas sociais,
sobretudo a crescente desigualdade



entre ricos e pobres e a crise econômi-
ca. "A remuneração de executivos virou
uma questão simbólica no debate sobre
como queremos gerar riqueza no futu-
ro", explica Fabrizio Ferri, um profes-
sor assistente da HBS que estudou o te-
ma. "O que se discute não é só se gente
inescrupulosa está ganhando dinheiro
demais, mas como criar uma economia
sustentável."

Definir qual o problema com o salário
de executivos não é fácil, pois nesse ba-
laio entra muita coisa. Peter Drucker já
dizia que o presidente não devia ganhar
mais do que 20 vezes o salário médio pa-
go pela empresa. Hoje, muitos líderes fa-
turam bem mais do que isso — segundo
certos estudos, até 300 vezes mais do que

a remuneração média. A crítica mais co-
mum, no entanto, é que executivos, con-
selhos e assessores conseguem, com "jei-
tinhos", burlar o sistema para proteger o
pacote de remuneração de penalidades
tributárias e de mecanismos que atre-
lam o salário ao desempenho, o que ba-
sicamente daria ao executivo pouco in-
centivo para mitigar riscos ou pensar no
desempenho a longo prazo.

Apesar de iniciativas regulatórias pa-
ra impedir a manipulação, é comum a
empresa achar novas brechas a explo-
rar, observa Carol Bowie, da firma de
consultoria a investidores RiskMetrics
Group. Nos EUA, onde a empresa po-
de abater do imposto de renda até
US$1 milhão pago em salários à diretoria,

a compensação atrelada ao desempenho
não é computada nesse bolo. Isso levou
a uma proliferação de bônus e de remu-
neração diferida. Além disso, quando o
executivo se desliga da empresa, as res-
trições do fisco americano perdem força,
o que explica o crescimento de pacotes
de rescisão generosos e de mordomias
pós-aposentadoria.

Nos últimos anos, o pacote de remu-
neração típico de executivos passou a in-
cluir toda sorte de adicionais: "paraque-
das de ouro" cujos detalhes só vinham à
tona quando os acionistas tinham de vo-
tar sobre os planos de uma fusão, ações
restritas que podem ser negociadas de-
pois de um certo prazo, extraordinários
planos de previdência livres de contri-
buição. Segundo Carol Bowie, em certas
empresas um novo dirigente recebe, pa-
ra cada ano de casa, até seis anos de con-
tribuição para sua conta de previdência
privada.

Boa parte da remuneração de execu-
tivos se dá por meio de esquemas espe-
ciais que escapam aos olhos do público
e raramente são alvo dos holofotes. Seis
anos atrás, quando vieram à tona du-
rante o divórcio do ex-presidente da GE,
Jack Welch, os detalhes de um acordo
desses despertaram a atenção da im-
prensa e a fúria do público e fizeram a
SEC abrir uma investigação (encerrada
um ano depois com um acordo com a
GE). Daqui em diante, o investidor vai
exigir transparência em relação a esses
esquemas especiais.

O que realmente tirou dos eixos as
práticas de remuneração, diz outro pro-
fessor da HBS, Rakesh Khurana, é a con-
tratação de executivos de fora para a pre-
sidência, uma crescente tendência entre
empresas. Antigamente, o salário do pre-
sidente tinha como referência o salário
de todos os executivos abaixo dele — so-
bretudo os do escalão logo abaixo. Mas,
com a ênfase na contratação de astros
de fora, a comparação ste1 tornou lateral.
Hoje, o ponto de referência normalmen-
te é a remuneração do presidente em
outras empresas, o que fez com que os
níveis salariais subissem. Isso, por sua
vez, desvirtuou a remuneração relativa



hierarquia abaixo — e levou o conselho
de administração a depender cada vez
mais da orientação de consultores ex-
ternos de remuneração. A lista de "erros"
não acaba.

Há, sem dúvida, muita coisa alimen-
tando a revolta.

Modelo britânico
O resultado da gritaria em torno dos sa-
lários é que decisões de remuneração
geralmente tomadas no conselho e em
reuniões do comitê de compensação po-
derão ser influenciadas — e rejeitadas
— por todo um novo elenco de stakehol-
ders. O que ocorreu em assembléias ge-
rais nos EUA e na Europa meses atrás
deixou claro que a política do "say on
pay" — o direito de acionistas a um vo-
to consultativo (ainda que não impositi-
vo) sobre a proposta de remuneração de
altos líderes — está chegando aos EUA,
por via legislativa ou não (essa política
estreou no Reino Unido em 2003; Aus-
trália, Suécia, Noruega, Espanha e Ho-
landa adotaram alguma versão do mo-
delo nos últimos anos).

Na Apple, por exemplo, os acionistas
exigiram um voto sem caráter impositi-

Quem aceitou um
contracheque menor?

NOS EUA, 373 empresas de capital
aberto cortaram o salário-base do
presidente entre 1 - de junho de 2008
e 18 de junho de 2009. No último ano,
68 empresas do ranking Fortune 1000
reduziram o salário-base do principal
executivo.

Veja, ao lado, as dez maiores
empresas americanas de capital
aberto (por faturamento) que
reduziram o salário do presidente:

se amotinaram contra os salários de exe-
cutivos do grupo — embora o sistema
de remuneração já tivesse sido aprovado
por acionistas.

Até este ano, porém, pouquíssimas
empresas já sujeitas à política do "say on
pay" tinham visto vetos veementes de
acionistas. No Reino Unido, a maioria li-
dou com essa potencial revolta antes da

vo na assembléia geral em abril, solicita-
ção que acabou atendida. Em parte por
temer que a fúria dirigida a Wall Street
fosse parar no Vale do Silício, outras em-
presas de tecnologia fizeram o mesmo.
Intel e Hewlett-Packard anunciaram que,
daqui para frente, os acionistas terão di-
reito a um voto consultativo sobre salá-
rios na assembléia anual. Até empresas
de países em que o parecer de acionistas
sobre a remuneração de executivos já
é obrigatório sentiram o baque. Em ju-
nho, investidores da Royal Dutch Shell

assembléia anual, consultando investido-
res importantes sobre detalhes de paco-
tes salariais e outros temas de governan-
ça antes de anunciá-los. Embora a portas
fechadas investidores institucionais te-
nham obrigado certas empresas a ajustar
seus pacotes, planos de remuneração fo-
ram considerados um sucesso desde que
não surgissem problemas durante a tem-
porada de assembléias e a empresa não
fosse parar nas manchetes dos jornais.

Em termos práticos, a única coisa que
investidores institucionais podem fazer

General Motors (redução a US$ 1)

Ford Motor (redução de 30%)

Sears (redução de US$ 50 mil)

FedEx (redução de 20%)

American Express (redução de 10%)

Motoroia (redução de 25%)

Eaton (redução de seis semanas de
salário)

Continental Airlines (redução a
O para 3° e 4- trimestres de 2008)

EMC (redução de 15%)

Cummins (redução de 10%)

Fonte: Equilar

é exercer o direito de não reeleger inte-
grantes do conselho e do comitê de remu-
neração. Ainda assim, a ameaça assusta.
"Empresas no Reino Unido estão muito
mais preocupadas em não ofender inves-
tidores institucionais, cujo poder é alto",
observa John Carney, especialista em re-
muneração da Towers Perrin que assesso-
ra conselhos e é radicado no Reino Unido.
"É muito mais fácil evitar o confronto."

Agora, investidores institucionais im-
portantes estão ganhando poder em ou-
tros países. Nos últimos meses, organiza-
ções como CalSTRS, CalPERS, AFL-CIO,
Consumer Federation of America, Coun-
cil of Institutional Investors e American
Federation of State, County and Muni-
cipal Employees passaram a reivindicar
voz em políticas de salários em assem-
bléias de acionistas mundo afora. "Acho
que a questão salarial tem conotações
morais, sobretudo quando vemos o tra-
balhador comum perder metade da pou-
pançapara a aposentadoria (quando não
o emprego), enquanto os responsáveis
pelo problema recebem gratificações as-
tronômicas. Essa indignação moral pre-
cisa ser reconhecida. E, se as empresas
não tomarem providências, o governo
tomará", explica Anne Sheehan, direto-
ra de assuntos corporativos do CalSTRS,
o fundo de pensão dos professores do es-
tado americano da Califórnia.



Até certo ponto, o verdadeiro poder
pertence a consultorias independentes
que sugerem qual deve ser o voto do
acionista em temas importantes. Veja-
mos o caso da Shell. Quando o ex-pre-
sidente Jeroen van de Veer recebeu um
bônus opcional de US$ 1,9 milhão de
um programa de incentivo (ainda que a
empresa estivesse há três anos sem atin-
gir as metas de desempenho), a RiskMe-
trics sugeriu que os acionistas rejeitas-
sem a política de remuneração do grupo.
Em maio, 59% dos acionistas da Shell vo-
taram contra o plano. Hoje, a RiskMe-
trics é tão influente que muitas empre-
sas pagam para que analise seus planos
antes de lançá-los publicamente. Assim,
podem fazer os ajustes necessários para
obter uma avaliação boa.

A RiskMetrics recomendou o rechaço
de 20% das cerca de 300 propostas que
examinara até junho. Além das empre-
sas socorridas com fundos públicos nos
EUA, outra dezena teria adotado volun-
tariamente a política do"say on pay", diz
Carol Bowie. Até o momento, no entanto,
nenhum dos votos divulgados resultou
em rejeição pela maioria. Um dos maio-
res votos de oposição de conhecimento
público foi na Motorola, onde, em maio,
mais de um terço dos acionistas votou
contra os planos de remuneração.

Da perspectiva de Bowie, a política
do "say on pay" tem o claro benefício
de tornar mais sincera a relação entre
empresas e acionistas. Está longe, no en-
tanto, de ser uma panaceia para proble-
mas muito maiores. Esses, sugere, leva-
rão anos para ser resolvidos.

Qual a solução?
Embora opinar sobre o salário da direto-
ria possa ser catártico para acionistas re-
voltados, Narayanan, da HBS, acha que
o verdadeiro problema é que o debate
se concentrou naquilo que está errado
com a remuneração de executivos — e
não há consenso sobre o que seria certo.
Outro professor da HBS, Fabrizio Ferri,
acrescenta: "Muitos investidores estão
preocupados com a questão do salário
de executivos, mas poucos têm suges-
tões boas para melhorar o modelo". Está

Empresa menor é mais
inclinada a cortar salários?

Empresas com faturamento inferior

a US$ 500 milhões respondem por
56% de todos os cortes de salários
de executivos anunciados entre 1? de
junho de 2008 e 18 de junho de 2009.

% de empresas reduzindo salários

patente que a era de opções de ações e
bônus predefinidos com base em resulta-
dos de curto prazo acabou. Mas não há
consenso entre especialistas sobre o que
seria uma "boa" prática de remuneração
no mundo pós-crise.

O que, então, uma empresa deve fa-
zer? Em resposta à gritaria, um punhado
de executivos já cortou o próprio salário
ou, como Immelt, abriu mão do bônus
em 2009. Segundo Alex Cwirko-Godycki,
gerente de pesquisa da Equilar (que ana-
lisa e compara a remuneração de direto-
res e conselheiros), o número de executi-
vos ou equipes de direção que cortaram
voluntariamente o próprio salário nas
primeiras seis semanas de 2009 supera o
de 2008 inteiro.

Em geral, contudo, líderes empresa-
riais têm relutado em participar publica-
mente da discussão; a maioria está prefe-
rindo não se expor.

"No rastro da crise, o que realmente
me impressionou na comunidade em-
presarial foi o silêncio ensurdecedor",



observa Khurana. "A ausência de diri-
gentes empresariais vindo a público di-
zer "o problema da remuneração é o se-
guinte, estamos tomando as seguintes
providências" é frustrante. Em vez de es-
tarem participando da discussão pública
sobre o objetivo da remuneração, estão
fazendo lobby nos bastidores."

Dan Amos, presidente da seguradora
americana Aflac, foi um dos poucos lí-
deres empresariais a adotar voluntaria-
mente a política do "say on pay"; além
disso, abriu mão do paraquedas de ouro

nossa posição, ainda que seja criticada no
emotivo debate sobre salários".

Para Narayanan, mais empresas deve-
riam estar deixando claro o que está em
jogo, como fez Grübel. Segundo ele, em-
presas convertidas em vilãs por acionistas
revoltados correm o risco de perder bons
profissionais para concorrentes. Pior ain-
da, diz Narayanan, seria um mundo no
qual as grandes cabeças da gestão se recu-
sam a assumir cargos executivos, optando
em vez disso por contratos de consultoria
que escapem da vigilância pública.

Cwirko-Godycki, da Equilar, sugere
que o verdadeiro embate sobre a remu-
neração de executivos talvez ainda esteja
por vir. Certos investidores institucionais
e outros ativistas podem ter sido camara-
das com empresas ao aceitar que não dá
para mudar da noite para o dia a estrutu-
ra de remuneração. Mas vão esperar uma
solução até o fim deste ano, a tempo da
temporada de assembléias de 2010.

Alguma empresa já arrumou
a casa?
Um punhado de práticas de remunera-
ção exemplares começa a atrair atenção.
Narayanan cita as do grupo anglo-holan-
dês Reckitt Benckiser, fabricante mun-
dial de produtos para a limpeza domés-
tica e a saúde. Em 1996, o esquema de
remuneração da empresa inteira foi re-
formulado. Houve uma guinada no de-
sempenho e anos seguidos de aumento
da receita e do lucro; em 2008, por exem-
plo, a receita líquida subiu 25% — de
£ 5,3 bilhões para £ 6,6 bilhões. Já o lucro
líquido foi de £ 938 milhões para £ 1,1 bi-
lhão, uma alta de 19%.

Peter Harf, presidente adjunto do
conselho, foi um dos arquitetos do novo

e do bônus ao final de 2008, embora na-
da disso tivesse sido exigido por acionis-
tas. "Achei que, nessa fase tão controver-
sa, estaria eliminando um problema a
mais para a empresa", explica. "De modo
geral, creio que a adoção do 'say on pay'
foi salutar e permitiu que nos concen-
trássemos em coisas muito mais impor-
tantes do que a remuneração."

Numa das poucas respostas públicas
aos ataques, o presidente do UBS, Oswald
J. Grübel, informou à equipe em junho
que o banco não se curvaria à pressão
pública para reduzir ainda mais a remu-
neração de executivos (o bolo das gratifi-
cações já fora cortado em 78% em janeiro,
devido a sérias perdas). Num comunica-
do interno, Grübel defendeu as práticas
salariais vigentes: "Como todos devem sa-
ber, tivemos de promover aumentos ex-
cepcionais de salários na divisão Invest-
ment Bank. Esse investimento foi neces-
sário para proteger áreas lucrativas para
o banco e garantir seu sucesso. Depois de
cortes consideráveis na remuneração va-
riável, estávamos pagando menos do que
o mercado em certas áreas, o que é insus-
tentável a longo prazo. Precisamos prati-
car salários de mercado. Não mudaremos



Panorâmica A nova batalha sobre o salário de executivo?

O certo e o errado para o conselho de administração

sistema, que atrela a remuneração variá-
vel de todos os executivos ao valor eco-
nômico agregado, medindo o crescimen-
to líquido da receita, o lucro depois de
impostos e o capital de giro líquido por
toda a empresa e em cada linha e divi-
são de negócios. Ninguém recebe bônus
com base no desempenho individual. "É
muito simples, muito direto", diz Harf.
"Todo mundo na empresa entende o sis-
tema e sabe em que situação se encontra
quase que diariamente. É por isso que
deu tão certo."

A empresa tem um programa de incen-
tivo de longo prazo, totalmente separado,
que concede opções de ações anualmen-
te com base no cargo e no desempenho
do indivíduo. No plano de longo prazo, o
crescimento do lucro por ação é um in-
dicador crucial. "O lucro por ação precisa
subir 30% no intervalo de três anos para
que a pessoa tenha pleno direito a exer-
cer as opções e as ações", explica Harf. "É
bem mais do que o crescimento do lucro
por ação para nossa categoria e o setor
em geral. Certos acionistas gostariam de

usar outros indicadores de desempenho,
como o retorno total ao acionista. Mas
somos contra, pois isso pode levar a re-
sultados totalmente desvinculados do de-
sempenho da empresa."

Com o faturamento e a cotação das
ações da empresa subindo sem parar
desde a adoção do plano, o presidente
da Reckitt, Bart Becht, virou um dos exe-
cutivos mais bem pagos do Reino Uni-
do nos últimos anos (ganhou mais de
£ 4,75 milhões em 2008). Embora te-
nha feito ressalvas sobre esse plano de



compensação, observando a ausência de
tetos à remuneração individual, a Risk-
Metrics apoiou o plano de forma geral, e
seu relatório de abril sobre a Reckitt ob-
serva que "por ora, foi demonstrado o elo
entre o desempenho e a remuneração".

Steve Kaplan, professor da Booth Bu-
siness School (University of Chicago) e
membro do comitê de remuneração da
firma de informações financeiras Mor-
ningstar, acha que empresas exemplares
definem de um jeito mais relevante o
que é "longo prazo". Kaplan menciona a
Exxon Mobil como bom exemplo. Embo-
ra os executivos da petrolífera sejam ex-
tremamente bem pagos (seu presidente,
Rex Tillerson, ganhou US$ 22,4 milhões
no ano passado), sua compensação se dá
lentamente, no decorrer dos anos. Me-
tade das ações restritas concedidas aos
executivos só pode ser negociada cinco
anos depois; a outra metade, só dali a
dez anos ou no momento da aposenta-
doria — o que vier depois.

Para Kaplan, contudo, uma reforma
radical do modelo de remuneração de
altos executivos é desnecessária. "Não
é [um sistema] falido", diz. "É perfeito?
Não. Mas tampouco é o trem desgover-
nado que todos pintam."

Visão de longo prazo
Mais interessante do que saber se as mu-
danças que ocorrerão no próximo ano se-
rão voluntárias ou impostas é se a ques-
tão seguirá tendo importância quando a
economia se recuperar.

O consultor Steven Hall, que assesso-
ra conselhos de administração sobre a
remuneração de executivos, espera que
o assunto seja esquecido quando a crise
passar. "Quando um conselheiro me per-
gunta como garantir que suas recomen-
dações salariais não sejam criticadas, mi-
nha resposta espertinha é: 'Faça de tu-
do para a empresa ir bem, porque assim
ninguém vai se importar com quanto ga-
nham os executivos'."

Temas maiores da gestão poderiam
jogar para escanteio o problema da re-
muneração. "Se pararmos para pensar, a
compensação é uma parte tão peque-
na do todo", diz Amos, da Aflac. "Temos

mais de US$ 2 bilhões em lucro. E esta-
mos falando de cerca de US$ 10 milhões
[para a remuneração da cúpula]. O que
é muito dinheiro. Mas, comparado ao lu-
cro da empresa, não é tanto. No dia a dia,
um presidente toma decisões que envol-
vem muito mais dinheiro."

Para Ferri, da HBS, há sérias questões
de gestão em jogo. "O que realmente im-
porta aqui é como motivar o pessoal que
vem abaixo dessa cúpula", diz. "É aqui
que entramos em temas importantes en-
volvendo o planejamento da sucessão, o
senso de justiça, combinar novas idéias
e assumir riscos globais."

A atual atenção à remuneração vai
exigir uma nova maneira de motivar a
próxima geração de líderes? A dúvida,
sugere Ben Heineman, ex-diretor jurídi-
co da GE e professor da John F. Kennedy
School of Government (Harvard), é se a
nova safra de líderes vai aprender com
essa crise, o que não ocorreu quando do
colapso das pontocom."Será que acabou
a era da ganância? Será que as pessoas
vão querer trabalhar numa empresa não
só para enriquecer, não só pensando no
próprio interesse, mas para liderar uma

instituição vital e vibrante — a grande
corporação —, com um papel multiface-
tado na sociedade? A Depressão foi um
fato marcante, que afetou toda uma ge-
ração. Será que o mesmo ocorrerá com
a classe de dirigentes empresariais que
agora desponta? Essa é a dúvida."

Para Khurana, da HBS, o debate pú-
blico sobre os exageros da remuneração
"não foi bom para a sociedade". Sua dú-
vida é se há solução no horizonte. "Se a
história servir de guia, vamos ver uma
crescente disputa entre tentativas de so-
lucionar os problemas que cercam a re-
muneração de executivos e um exército
de advogados, consultores de remunera-
ção e conselhos especializados em achar
maneiras de contornar as normas. Por
um tempo, vai ser um tema importan-
te, pois as causas do problema são com-
plexas — e as soluções serão complexas
também."

Karen Dillon (kdillon@harvardbusiness.
org) é editora-adjunta da HBR.
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