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Banco recebeu US$ 45 bilhões de ajuda do governo americano
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ESPM premia a propaganda
‘Qual é o Valor do Conhecimento?’

Apóscrise,Citivoltaaelevar
saláriosebônusdeexecutivos

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE
NOVA YORK

O Citigroup, que recebeu US$
45bilhões emajuda dogoverno
dos EUA desde o ano passado,
anunciouaumentodesaláriode
algunsdeseusprincipaisexecu-
tivos,deixandodeforaapenaso
presidenteda instituição finan-
ceira.Ainiciativaocorreemum
momento em que os principais
bancos americanos começama
se recuperar da crise e devem
distribuir bônus recordes.
O diretor de mercados glo-

bais do Citigroup, James Fore-
se, terá o salário elevado de
US$ 225 mil para US$ 445 mil
por ano, além de US$ 5,43 mi-
lhões em ações do grupo. Já o
diretor financeiro John Ger-
shpach passará a ganhar US$
500 mil, em uma elevação de
20%emrelaçãoaoqueeradepo-
sitado na sua conta anualmen-
te. Ele também terá US$ 2,92
milhões em papéis do Citi-
group. Para o vice-presidente
StephenVolk,serãoUS$3,4mi-
lhões em ações. OCEOVikram
Pandit, que em janeiro abdicou
de seu salário até o banco dar
lucro, segue ganhando apenas
simbólicos US$ 1 anuais. Estes
aumentos não incluembônus.

O Citigroup disponibilizará
US$ 118milhões para os seus 21
mais importantes executivos.
Essas altas remunerações do
grupo e de outros gigantes de
Wall Street têm provocado ira
deamericanosecríticasdepolí-
ticosdadireita,comoSarahPa-
lin, candidataavice-presidente
pelos republicanos no ano pas-
sado,e também de ativistas de
esquerda, como o cineasta Mi-
chaelMoore, que lançou recen-
temente filme criticando os in-
vestidores. Eles consideram
um absurdo essas instituições,
umanodepois da crise eda aju-

dabilionáriadogoverno, gasta-
remtanto comseusexecutivos,
enquanto 10% da população
americanaestádesempregada.
Paramelhorar a imagempe-

rante a população, alguns ban-
cos anunciaram que doarão di-
nheiroparainstituiçõesdecari-
dades e pequenos empresários
afetadospelasituaçãoeconômi-
ca nos EstadosUnidos.
O Goldman Sachs, que me-

nosdeumanodepoisdaeclosão
da crise bate recordes de lucro,
destinará US$ 500milhões pa-
raempresáriosdepequenopor-
te ao longo dos próximos cinco

anos. A previsão é de que 10
mil empresas sejam benefi-
ciadas pela iniciativa. O va-
lor representa cerca de 2%
do total que obancodevepa-
gar embônus e salários para
osseusexecutivos.Adecisão
sobre como será doado o di-
nheiro ficará a cargo de uma
comissão chefiada porWar-
ren Buffett, um dos princi-
pais investidores do banco.
Até o terceiro trimestre

deste ano, o Goldman já ha-
via reservado US$ 16,7 bi-
lhões em bônus, o que dá
maisdeUS$500milpor fun-
cionário. Suas dívidas com o
governo foram zeradas. Seu
presidente, Lloyd Blankfein,
ao anunciar o programa de
ajuda a pequenas empresas,
pediu desculpas pelos erros
cometidos pelo Goldman.
“Nós participamos de coisas
que eram claramente erra-
das e temos razões para la-
mentar”, disse. Seu anteces-
sor,HenryPaulson,eraopre-
sidente do Federal Reserve
(Fed, Banco Central dos
EUA) na época da crise, ge-
rando especulações de que o
Goldman teria sido favoreci-
do.
O JP Morgan preferiu fo-

careminstituiçõesdecarida-
de em uma parceira com o
Facebook.Ao todo, a doação
serádeUS$5milhões.Mem-
brosdositederelacionamen-
to poderão votar em qual-
quer uma das mais de 500
mil instituições registradas
noFacebook.Asvencedoras
devemseranunciadasemfe-
vereiro.Paradivulgaravota-
ção, o banco publicou anún-
cios nos principais jornais
dosEUA. ●

‘Estado’épremiado
porcampanha

US$1–CEOdoCiti, Pandit abdicoudeseusalárioatébancodar lucro

REMUNERAÇÃO

CONHECIMENTO–Campanha foi eleitaentreosuniversitários

PUBLICIDADE

AcampanhadoEstado “Qual é
o Valor do Conhecimento?”,
criada pela agência Young &
Rubicam, foi duplamente ven-
cedora no prêmio Renato Cas-
teloBrancodeResponsabilida-
de Social na Propaganda, pro-
movido pela Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM). A campanha venceu
na categoria voto universitário
e foi tambémumadas cinco es-
colhidas pelo júri, formado por
profissionaisdomeiopublicitá-
rio e professores.

“Se consideramos que jor-
nal impressonãoéprodutoque
esteja no foco dos estudantes
nessaetapadavida,avitóriada
campanha do Estado na cate-
goria ‘voto universitário’ tem
mérito redobrado”, diz Marco
Versolato, vice-presidente de
Criação da Young & Rubicam.
“Acredito que o fator determi-
nante de nosso sucesso entre
os estudantes está no conceito,
que trabalhaalgodevalor ines-
timável no mundo universitá-
rio, que é o valor do conheci-
mento”, acrescenta Luis Fer-
nando de Godoy, diretor de

Marketing e Mercado Leitor
doGrupo Estado. “Nas pesqui-
sasde impactoque fizemos, an-
tes e depois da nova campanha
entrarnoar,apercepçãodopú-
blico já indicava boa aceitação
do tema”.

DISPUTA
Nototal, foraminscritos180pe-
çascriadaspelasagênciaspara
seus clientes, nas quais foram
trabalhados temasque levamà
reflexãosobrequestõesrelacio-
nada à educação, ao meio am-
biente, e a temas sociais. Entre
os vencedoras, além do Esta-
do, estão Banco Real, Natura,
Malwee e revistaVeja.
“Nós propusemos uma nova

formadepensamento, aoques-
tionar que a informação é dife-
rente de conhecimento”, expli-
ca Versolato. “Afinal, quanto
vale o conhecimento? Fizemos
propostas diretas para que as
pessoas decidissem o que que-
riam pagar pelo conhecimento
ao assinar o jornal. Na internet
há informação, mas no jornal
hámaiorproximidadecomoco-
nhecimento”.● MARILI RIBEIRO
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