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Não foi por acaso que a revolta dos acionistas ingleses da Glaxosmithkline contra o "generoso" 
pacote de saída proposto para o presidente da empresa, no fim de maio, encontrou tanto eco 
mundo afora. O caso não é inédito; exemplos de exageros não faltam. Mas este, em particular, 
ajudou a trazer à tona uma discussão que nos bastidores vem incomodando há tempos acionistas 
e investidores. A tolerância a CEOs com remunerações astronômicas asseguradas enquanto suas 
empresas naufragam financeiramente, está acabando.  
 
As críticas vêm de todos os lados. A opinião pública que antes saboreava o sucesso dos executivos 
"estrelas" também está mudando. Os bônus garantidos, os avisos prévios bilionários, os planos de 
saúde vitalícios e outros benefícios soam chocantes diante de uma crise econômica mundial. Um 
sinal de que os tempos estão se transformando para os superpoderosos. O momento é de 
repensar a equação do talento: atração, retenção e resultado.  
 
Nesse contexto, os CEOs e altos executivos americanos são os primeiros a entrar na lista negra da 
realidade financeira da companhia versus performances milionárias. Atualmente, eles recebem 
mais que qualquer executivo de outro país (ver tabela), fenômeno que começou nas últimas 
décadas. Entre 1970 e 1999, os salários dos 100 americanos mais bem pagos, em dólar, foram 
multiplicados por 30. Isso aconteceu enquanto o salário médio americano caía entre 15 e 20%, 
segundo um estudo de Thomas Piketty e Emmanuel Saez, para o Quaterly Journal of Economics, 
publicado no jornal francês "Le Monde".  
 
Quando os presidentes de empresas europeus se deram conta de que os americanos de suas 
filiais recebiam mais que eles, decidiram rever suas políticas salariais. O alinhamento foi feito pelo 
pico. Na França, por exemplo, os cinco CEOs mais bem pagos, segundo consta na publicação dos 
balanços de suas empresas, tiveram, entre 1997 e 2002, um aumento de 50%. Em 2001, suas 
remunerações totais foram de US$ 8,7 milhões.  
 
A supervalorização dos executivos americanos há tempos vem provocando reações de seus pares 
europeus. O caso de Jean-Pierre Garnier, presidente da Glaxosmithkline, que teria direito a um 
aviso prévio de dois anos e a um pagamento de US$ 35 milhões em caso de demissão, não só 
revoltou os ingleses, como os franceses, alemães, entre outros. Nesse contexto, os mais críticos 
falam sobre a afronta de se estar, em alguns casos, premiando o fracasso dos executivos 
americanos na hora da sua saída.  
 
A justificativa dos mais bem remunerados, por sua vez, é simples. Com a globalização, o seu 
trabalho ficou muito mais complexo nos últimos 20 anos. Realmente, é muito difícil calcular o 
valor da contribuição de um dirigente para uma empresa. "É difícil avaliar na hora da saída se o 
executivo vale mesmo o que se pensava no contexto da sua admissão", diz a presidente da 
empresa da Russell Reynolds no Brasil, Fátima Zorzato. "É como um casamento, na hora da 
separação a coisa muda". Mas, para ela, o que diminuiu foi a paciência das companhias com os 
resultados obtidos pelos executivos.  
 
Muitos investidores e acionistas estão começando a se rebelar contra uma recompensa exagerada, 
não por um desempenho superior, mas pela simples presença no cargo. É o alto custo de se 
recrutar uma estrela no mundo dos negócios. "O executivo também precisa de garantias na hora 
de assumir um abacaxi", diz Denys Monteiro, sócio vice-presidente da Fesa.  
 
Uma boa governança corporativa pode ajudar a equilibrar as coisas e criar um senso de medida. 
Para Andras Dobroy, sócio da Dobroy & Partners International, os ingleses são bastante evoluídos 
nesse quesito, talvez por isso o caso Glaxosmithkline tenha reverberado tanto.  
 



O que vinha acontecendo é que nos períodos de crise, muitos presidentes passaram a votar em 
seus conselhos de administração manobras para favorecer suas "stock options" e pacotes de 
remuneração. Com isso, aumentavam o próprio salário. Vários escândalos pipocaram pelo mundo. 
Repreensões também. O presidente da American Airlines, Don Carly, por exemplo, teve que 
renunciar ao cargo em abril, depois de revelar que o conselho de administração havia decidido 
aumentar duas vezes o salário base dos seus altos dirigentes, enquanto a situação financeira da 
empresa arruinava. Na mesma época, Carly estava pedindo aos assalariados da companhia que 
aceitassem uma redução de 15% a 25% no salário.  
 
O guru Peter Drucker, acredita que essas diferenças entre hierarquias podem tornar essas 
situações insustentáveis, pois assim é impossível obter uma coesão da equipe. As companhias 
ainda virão sofrer as conseqüências disso.  
 
No grupo suíço ABB, o CEO Percy Barnevik e o presidente Göran Lindahl, tiveram que reembolsar 
US$ 109 milhões dos US$ 177 milhões de indenização que iriam receber em 2001, enquanto o 
grupo amargava uma grave crise financeira. Até Warren Buffett, um dos investidores mais 
conhecidos do mundo, se pronunciou recentemente: "O que mais choca o público é que os 
dirigentes enriquecem enquanto os acionistas empobrecem". Para os analistas, uma coisa é certa: 
a hora é de mudanças. Resta saber qual a real disposição dos altos executivos para isso.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2003. 


