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Crise não impede o
pagamento de grandes
indenizações a CEOs
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Com tamanha rede
de segurança, os
presidentes perdem o
desejo de criar valor
para os acionistas no
longo prazo. Você já
não se preocupa com
ser demitido ou não
Paul Hodgson
Diretor de administração
corporativa da BHJ Partners
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Welch, durante uma petição de
divórcio.
A tendência crescente das indenizações começou na década
de 1980, quando muitos presidentes perderam seus empregos por causa de aquisições, disse Charles Elson, diretor do John L. Weinberg Center for Corporate Governance da University of Delaware em Newark.
Hoje, a remuneração dos executivos possui uma proporção
cada vez maior de ações. Os
contratos de indenização aumentaram seu valor depois que
as ações subiram com a recuperação econômica, explica Elso.
Além do mais, as diretorias não
são suficientemente duras nas
negociações com os chefes, opina James Post, professor na Boston University School of Management.
Por exemplo, segundo cálculos da conselheira de investimentos GMI Ratings Inc, a Viacom pagou aproximadamente
US$ 100 milhões ao presidente
Tom Freston em 2006 após apenas nove meses no cargo. Hoje,
a companhia teria que pagar
US$ 187,5 milhões se decidisse
demitir o sucessor de Freston,
Philippe Dauman, e US$ 150,1
milhões ao seu diretor operacional, Tom Dooley.
Tais pagamentos são cada vez
mais alvo da ação dos investidores. A AFL-CIO, que representa
12 milhões de trabalhadores sindicalizados e patrocina planos
de aposentadoria com US$ 480
bilhões em ativos, está pressionando as companhias para que
limitem os prêmios a valores de
ações e opções que já tiverem sido adquiridas, afirma Brandon
Rees, diretor do escritório de investimentos da AFL-CIO em Washington.
Em alguns casos, a pressão
deu certo. A Simon Property
Group Inc. refez o contrato do
seu presidente, David Simon, reduzindo o valor da indenização
de US$ 165 milhões a US$ 86 caso ele seja demitido antes de
2015. Os acionistas, que em 2012
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Os defensores da administração corporativa e dos acionistas vêm reclamando faz tempo
que a remuneração dos presidentes das companhias, que aumentou um terço desde 2007,
não está em sintonia com o rendimento deles no trabalho.
Os pacotes de indenização para os executivos demitidos pelas
suas diretorias costumam ser
muito maiores do que seus salários. Pelo menos uma dúzia deles de companhias da Standard
Poor’s 500 Stock Index receberá
mais de US$ 100 milhões caso sejam demitidos, conforme indica
um estudo da Bloomberg.
Os pagamentos potenciais
mostram que os pacotes de bônus e indenizações conhecidos
como “pára-quedas dourados”
continuam existindo, até mesmo depois do escândalo gerado
pelo pagamento de US$ 417 milhões para Jack Welch após sua
demissão pela General Electric
há mais de uma década.
No topo da lista compilada pela Bloomberg há três executivos
que receberiam quase US$ 250
milhões ou mais se fossem demitidos: o presidente da McKesson
Corp., John Hammergren (US$
303,4 milhões); o chefe da CBS
Corp., Les Moonves (US$ 251,4
milhões); e David Zaslav, da Discovery Communications Inc.
(US$ 224,7 milhões).
“Com tamanha rede de segurança, os presidentes perdem o
desejo de criar valor para os
acionistas no longo prazo”, explica Paul Hodgson, diretor de
administração corporativa na
BHJ Partners de Portland, Maine. “Você já não se preocupa
com ser demitido ou não”.
Desde 2007, as regras da Securities and Exchange Commission americana (SEC, rguladora
do mercdo de ações nos Estados
Unidos) exigem que as companhias quantifiquem os acordos
de pagamento com seus principais executivos. No passado, os
detalhes desses pacotes tornavam-se públicos somente após a
saída da pessoa -ou, no caso de

na

is.

Acionistas de empresas norte-americanas reclamam que compensações a presidentes
aumentou em um terço desde 2007 e não correspondem ao rendimento deles nos trabalho

US$ 303,4
milhões
será a indenização de John
Hammergren, presidente
da McKesson Corp,
caso venha a ser demitido

71%
dos acionista da Simon Property
rejeitaram, em 2012, o pacote de
benefícios ao presidente do grupo

Les Moonves,
da CBS: se
demitido, ele
redeberá até
US$ 251,4
milhões

rejeitaram o pacote inicial da
companhia com 71% dos votos,
aprovaram a revisão deste ano
com 55% dos votos, segundo a
companhia rastreadora de compensações Equilar Inc. Hugh
Burns, o porta-voz da Simon
Property, informou que a companhia não faria comentários sobre o assunto.
Nem todos os executivos bem
remunerados exigem grandes indenizações. Os presidentes da
Apple e da Oracle, Tim Cook e
Larry Ellison, os presidentes melhor remunerados no S&P 500
dos últimos dois anos, não têm
direito a receber indenização.
Bloomberg
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TRABALHO SUJO

Comissário diz que FMI é injusto com a UE
O comissário europeu de Assuntos Monetários, Olli Rehn, considerou
o Fundo Monetário Internacional injusto por suas críticas aos
europeus na gestão da crise da dívida grega. “Não acredito que seja
justo nem equitativo que o FMI lave as mãos e deixe o trabalho sujo aos
europeus”, afirmou Rehn. Ele reagiu ao relatório que afirma que as
instituições europeias não tinham a mesma experiência do Fundo. AFP

Peter Foley/Bloomberg

Obama faz defesa
vigorosa do controle
de telefones e internet
Presidente norte-americano garante que ação é legal; servidores do Google,
Apple e Facebook também estariam sendo usados para o rastramento
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O presidente Barack Obama
fez na sexta-feira uma firme
defesa dos programas de monitoramento de chamadas telefônicas, ao afirmar que são legais e ao garantir que ninguém ouve as ligações telefônicas dos americanos.
Em suas primeiras declarações desde a explosão da polêmica pelas revelações da imprensa sobre uma vasta espionagem de dados, Obama disse
que é preciso balancear a segurançanacionalcomaprivacidade das pessoas, mas ressaltou
que é correto que este tema seja alvo de um debate público.
“Os programas dos quais se
falou nestes dois dias nos meios
de comunicação são secretos no
sentido de que são classificados.
Mas não são secretos no sentido
de que, no caso daschamadas telefônicas, todos os membros do
Congresso estavam cientes”, declarou o presidente norte-americano no Vale do Silício, em
San José, na Califórnia.
“A comissão ad hoc de inteligência (no Congresso) está plenamente informada do objetivo destes programas (...) que foram autorizados por amplas
maiorias de ambos os partidos
desde 2006”, acrescentou.
Em uma tentativa de assegurar aos americanos a proteção
de seus dados particulares,
Obama também garantiu:
“Ninguém ouve suas ligações
telefônicas. Este programa não
está relacionado a isso”.
Os membros desta comissão de inteligência “examinam
os números de telefone e a duração das chamadas. E não se fixam no nome das pessoas. Não
examinam o conteúdo. Mas,
analisando os dados, podem
ter pistas sobre pessoas que poderiam ter recorrido ao terrorismo!, detalhou.
“Se alguém no governo quiser ir mais longe (...) deve comparecer diante de um juiz federal”, disse Obama, lembrando
o que havia dito há duas semanas em seu discurso sobre a estratégia antiterrorista dos Estados Unidos.
Naquela ocasião, o presidente disse: “Uma das coisas que tínhamos que discutir e debater
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Taxa de desemprego nos EUA
aumenta para 7,6% em maio
Os empregadores dos
Estados Unidos aceleraram as
contratações em maio, abrindo
175 mil vagas, mostraram dados
do Departamento de Trabalho na
sexta-feira.A taxade desemprego
subiu 0,1 ponto percentual,
para 7,6%, com o aumento
dando um sinal relativamente
otimista, já que deveu-se ao
fato de mais trabalhadores
entrarem na força de trabalho.
Maio foi o terceiro mês

seguido em que as vagas fora do
setor agrícola cresceram menos
de 200 mil. Cerca de 4,4 milhões
de norte-americanos estão
desempregados há mais de seis
meses, aproximadamente 3 milhões
a mais que nos níveis pré-recessão.
Nesse período, a taxa de
desemprego caiu cerca de
0,5 ponto percentual e o número
dos desempregados a longo
prazo teve queda de cerca de
1 milhão de pessoas. Reuters
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Obama: “Todos os membros do Congresso estavam cientes”

Em uma tentativa
de assegurar aos
americanos a proteção
de seus dados
particulares, Obama
também garantiu
que ninguém ouve
as ligações telefônicas
dos cidadãos

era como encontrar um equilíbrio
entre a necessidade de garantir
que os americanos estejam seguros e nossa preocupação com a
proteção da privacidade”.
“Há compromissos que são necessários”, acrescentou.
O jornal Washington Post informou na quinta-feira que as autoridades federais têm utilizado os servidores centrais de empresas como Google, Apple e Facebook para ter acesso a e-mails, fotos e outros arquivos de usuários, permitindo a analistas rastrear movimentos e contatos de uma pessoa.
Arevelaçãoaumentouaspreocupações com a privacidade provocadas por uma reportagem do jornal
britânico The Guardian afirmando
que a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) tinha obtido registros telefônicos de milhões de
clientes de uma subsidiária da Verizon Communications. Agências
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