
Quarentena na remuneração dos executivos 
Joann S. Lublin 
 
James E. Rogers ampliou sua substancial participação na Cinergy Corp. ano passado quando 
comprou 239.894 ações por meio do exercício de opções de ações. Mas o veterano presidente da 
energética de Cincinnati não vai embolsar uma bolada tão cedo com a venda de sua pilha de 
ações.  
 
Uma nova diretriz da Cinergy proíbe Rogers e seus colegas diretores e conselheiros de se livrar de 
ações que ganham pelo exercício de opções (exceto para cobrir custos associados) antes de 90 
dias após deixarem a empresa. A proibição extraordinariamente severa cria uma "compensação 
de longuíssimo longo prazo", graceja Rogers, de 55 anos, que ocupa os cargos de presidente do 
conselho, diretor-presidente e diretor-superintendente e quer permanecer na Cinergy até 
completar 65.  
 
"As decisões que tomo hoje precisam ser decisões que continuem a funcionar para a empresa por 
dez anos a contar de agora", acrescenta Rogers. E esse, é claro, é o fundamento.  
 
Assustados por um maremoto de escândalos contábeis, concordatas e revolta de investidores 
quanto a abusos com opções, muitos conselhos de administração estão reavaliando quase todos 
os aspectos do pacote de remuneração de seus líderes. O resultado foi o surgimento de uma 
dramática reforma na forma de porções menores de opções, uso mais amplo de ações restritas, 
bem como exigências mais rigorosas de propriedade e retenção de ações. Por todos os Estados 
Unidos, ser o chefão se parece menos com um meio de enriquecimento rápido.  
 
"O diretor-presidente precisa ficar no lugar para que essas coisas dêem frutos", diz Robin 
Ferracone, uma sócia de compensação de executivos da consultoria Mercer Human Resource 
Consulting, de Nova York. Acrescente as chances mínimas de outro aquecimento das bolsas como 
o dos anos 90 e "ficará mais difícil para os diretores-presidentes ficarem fabulosamente ricos num 
curto período de tempo", diz ela.  
 
Moderadamente rico ainda está bem ao alcance, entretanto. Embora alguns diretores-presidentes 
ou presidentes executivos — os chefes de diretoria que os americanos chamam de CEOs — 
estejam tendo de esperar mais para embolsar suas boladas com ações, aqueles no cargo há pelo 
menos dois anos conseguiram um aumento de 10% no salário e bônus no ano passado, para uma 
mediana de US$ 1.802.053, segundo estudo dos últimos balanços anuais de 350 grandes 
empresas americanas elaborado pela Mercer. Boa parte desse crescimento, que ocorreu depois de 
uma queda de 2,8% em 2001, decorreu de bônus maiores: refletindo uma melhora dos lucros em 
relação aos deprimidos resultados de 2001, os bônus deram um salto de 15%, para um valor 
mediano de US$ 917.943.  
 
Os bônus mais altos não foram universais. O presidente da Eli Lilly & Co., Sidney Taurel, ficou 
entre aqueles que não receberam nenhum bônus relativo a 2002 — depois que ele 
voluntariamente aceitou um salário de US$ 1 ano passado. O lucro da farmacêutica despencou 
com o vencimento da patente de seu antidepressivo Prozac. Ao todo, no entanto, só em 123 
empresas os bambambãs receberam bônus zero ou reduzido no ano passado, bem menos que os 
186 em 2001.  
 
A compensação direta total dos diretores-presidentes subiu 15% no ano passado, para uma 
mediana de US$ 3.022.505. Em 2001, havia sido uma queda de 0,9%, para uma mediana de US$ 
2.959.361. Além de salários e bônus, a compensação direta total inclui o valor de ações restritas 
no momento da distribuição, ganhos com exercícios de opções e outros pagamentos de incentivos 
de longo prazo.  
 



Com menos empresas agora distribuindo opções, os diretores-presidentes podem achar ainda 
mais difícil ganhar na loteria das bolas no futuro. Os investidores chiaram quando os presidentes 
de várias empresas arrasadas por escândalos desfrutaram lucros com exercícios de opções nos 
últimos anos pouco antes da revelação de notícias ruins. As opções também saíram de moda 
recentemente porque mais de 200 empresas planejam contabilizá-las como despesa em seu 
balanço.  
 
No estudo da Mercer, 295 das 350 empresas concederam opções a seus diretores-presidentes, 
ante 314 em 2001. O diretor-presidente da Siebel Systems Inc. e os co-diretores-presidentes da 
Charles Schwab Corp. não somente não receberam nenhuma opção ano passado, como 
devolveram vários anos de opções que receberam — embora muitas não tivessem valor algum à 
época.  
 
Ações restritas, que não podem ser vendidas a não ser que o executivo permaneça na empresa 
durante um certo período, também estão sob fogo de alguns investidores. Essas ações 
normalmente custam pouco ou nada para os que as recebem, e as proibições à venda costumam 
desaparecer em cinco anos. Críticos chamam ações restritas que não são acompanhadas por 
cláusulas de desempenho de "pagamento por presença". Agora, mais empresas estão adotando 
formas de compensação que atrelam benefícios em ações ao desempenho futuro da empresa.  
 
Várias empresas — como o Bank One Corp., a Cinergy e a General Electric Co. — abraçaram 
exigências de que sua alta diretoria tenha ações da companhia e as mantenha por um período 
prolongado. No Bank One, por exemplo, altos executivos têm de reter até que deixem o banco 
pelo menos 75% (depois de pagar impostos) de todas as compensações em ações que recebem 
além das ações que, por causa de seus cargos, já são obrigados a manter.  
 
Capitães corporativos com participações de longo prazo "obviamente vão sofrer se a empresa não 
for bem", diz o presidente do Bank One, Jamie Dimon.  
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