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O ritual é tão importante quanto o soar da campainha de abertura do pregão, mas nenhuma 
celebridade está presente, exceto uma - Richard A. Grasso. Por volta das 7h30 da manhã, o 
chairman e principal executivo da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês) 
recebe um conjunto de folhas em sua mesa no sexto andar de Wall Street, 11. Este homem calvo 
e empertigado de 57 anos é o mais conhecido - e, notoriamente, o mais bem pago - executivo de 
mercado acionário do mundo. Desde que foi anunciado, em 27 de agosto, seu pacote de 
remuneração de US$ 140 milhões tem sido objeto de críticas acerbas e de uma investigação pela 
Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários americana). Mas, a 
despeito das críticas ferozes a essa e outras crises, os números daquelas folhas diárias são 
consistentes e confiavelmente gloriosos.  
 
Os papéis explicam por que Grasso é o homem de US$ 140 milhões de Wall Street. São 
estatísticas de participação de mercado para cada uma das 100 principais ações listadas na NYSE. 
Durante anos, a participação das ações da NYSE nas transações do mercado acionário tem sido de 
80% ou mais, performance extraordinária levando-se em conta o número crescente de 
competidores que essa bolsa enfrenta. A cifra comparável para a Nasdaq é de apenas 16,4%.  
 
Para os detratores de Grasso, o que mais importa não é a performance financeira, mas a liderança 
moral e, nesse âmbito, eles sustentam, Grasso deixa muito a desejar. Em 2 de setembro, o 
chairman da SEC, William H. Donaldson, enviou uma carta pedindo que a NYSE explicasse 
detalhadamente o pacote de remuneração de Grasso. " Em minha opinião, a aprovação do pacote 
de remuneração de Grasso levanta questões graves sobre a eficácia da estrutura de governança 
corrente da NYSE " , dispara ele na carta.  
 
Antes mesmo do escândalo da remuneração, havia antigas queixas sobre práticas indevidas no 
pregão das NYSE. Acumulavam-se as críticas sobre a falta de transparência e a versão única de 
governança da NYSE que permitiram oferecer ao chairman do Citigroup, Sanford I. Weill, então 
sob investigação das autoridades reguladoras, um assento no conselho de diretores da NYSE 
como representante do " público " .  
 
Defensores de Grasso elogiam sucesso na valorização dos títulos patrimoniais da bolsa e a liquidez 
das ações  
 
Como " entidade privada com finalidade pública " , para usar a expressão usualmente empregada 
por Grasso, a bolsa de valores deve adotar a mais alta postura moral para estabelecer padrões. 
Desde que ascendeu a chairman, em 1994, Grasso cercou o terreno e o explorou com um êxito 
financeiro sem paralelo.  
 
De alguma forma, os altos padrões se perderam. Como foi que isso aconteceu? Entrevistas com 
pessoas de dentro da NYSE, competidores da bolsa, críticos e aliados - e com o próprio Grasso - 
pintam o quadro de uma instituição complexa com uma administração soberba como empresa 
privada, mas que é, segundo os críticos, uma paródia de governança corporativa. Longe de servir 
de padrão ouro das corporações americanas, Grasso preside uma instituição que só se engajou a 
contra gosto e tardiamente na reforma de sua governança interna, apesar da responsabilidade 
como órgão regulador.  
 
A NYSE de Grasso apresenta um histórico desigual como reguladora, agarrando os " insider 
traders " (operadores que usam ilegalmente informações privilegiadas) com admirável 
entusiasmo, mas freqüentemente criticada por não regulamentar adequadamente o 
comportamento de seus operadores de pregão e empresas integrantes, como os especialistas que 
administram as transações com papéis na NYSE. Para se registrar na NYSE, as companhias 



precisam obedecer a padrões de governança, o que qualifica a bolsa no diálogo sobre reforma 
corporativa.  
 
No momento em que se inclina para conselhos de administração mais fortes e independentes, o 
conselho de diretores da NYSE está longe disso. O conselho, que inclui luminares de fora de Wall 
Street como a CEO da Avon Products, Andrea Jung, o presidente da Viacom, Mel Karmazin, e a 
ex-secretária de Estado, Madeleine K. Albright - é virtualmente escolhido a dedo por Grasso, que 
basicamente determina sua composição a despeito de um processo de nomeação supostamente " 
independente " .  
 
Então, o que fez Grasso para ganhar os seus US$ 140 milhões? Em poucas palavras, ele cuidou 
bem do seu eleitorado principal - os 1.366 homens e mulheres com participações, ou " assentos " 
, que lhes permite operar no pregão da NYSE. Apesar de certos detentores de assentos se 
dizerem pasmos com o pacote de remuneração, a maioria parece aceitar o fato serenamente. 
Robert W. Seijas, ex-CEO da Merrill Lynch Specialists e um veterano na bolsa, diz que a razão é 
simples: " Os detentores de assentos são os acionistas [da NYSE], e eles observaram um aumento 
extraordinário no valor de suas ações " .  
 
Isso porque Grasso é um administrador inegavelmente talentoso. No começo de seu mandato de 
chairman, ele transformou a NYSE numa usina de lançamentos de ações, abocanhando negócios 
que antes pertenciam à Nasdaq. Mesmo seus críticos mais contundentes concordam em que 
Grasso construiu quase sozinho a imagem pública da bolsa que, ao lado de uma abordagem 
intensamente orientada para os detalhes, ajudou a manter os soberbos números de participação 
de mercado da NYSE. Em 1999, o preço dos assentos atingiu um pico de US$ 2,6 milhões. Mesmo 
hoje, apesar de três anos de mercado acionário em baixa, os assentos da bolsa estão sendo 
vendidos por US$ 2 milhões - o mesmo valor que tinham no fim do mercado em alta em 2000. O 
preço dos assentos era US$ 760 mil quando Grasso assumiu, em 94.  
 
Poucos investimentos fora da NYSE - e menos ações de companhias listadas - podem alardear 
resultados tão impressionantes. O ex-chairman da comissão de compensação do conselho da 
NYSE, Kenneth R. Langone, que possui dois assentos na NYSE, observa que aluga cada assento 
que possui na faixa de US$ 200 mil por ano, uma taxa de retorno à altura do mercado. Na 
verdade, para membros antigos da NYSE - nos anos 1970 os assentos podiam ser comprados por 
meros US$ 35 mil -, possuir um assento na bolsa é uma verdadeira mina de ouro.  
 
Interferência na nomeação do conselho, falta de transparência e antipatia da SEC pesam nas 
acusações  
 
Com os preços de venda e aluguel de assentos tão saudáveis, a intensa campanha de relações 
públicas da bolsa sob Grasso gerou pouca controvérsia apesar de ter irritado alguns 
tradicionalistas que não gostam das proezas de relações públicas de Grasso. A liderança de 
Grasso em 11 de setembro, quando a bolsa retomou prontamente as operações apesar dos danos 
assustadores na Lower Manhattan, cimentou sua reputação como administrador de crises. 
Infelizmente para Grasso, depois do 11 de setembro seguiu-se uma onda de escândalos 
corporativos que chamaram a atenção para o ponto fraco da NYSE - sua governança corporativa.  
 
Se a " governança " da NYSE fosse julgada exclusivamente com base nas relações do seu CEO 
com seus acionistas, Grasso dificilmente poderia estar melhor. Ele mantém uma relação especial 
com o pregão: reúne-se freqüentemente com detentores de assentos, às vezes em encontros 
informais tempestuosos e, também, em encontros individuais - uma façanha não muito difícil 
considerando-se o número manejável deles e o fato de que a maioria trabalha no próprio edifício 
da bolsa. Eles não são apenas seus suseranos corporativos e patrões em última instância. São 
seus amigos - em certo sentido, sua família.  
 



É matéria de folclore interno a forma como Grasso arranjou um serviço burocrático no 
departamento de listas de ações da NYSE duas semanas depois de deixar o Exército, em 1968, 
adaptou-se rapidamente aos procedimentos misteriosos da NYSE e se tornou uma estrela 
ascendente.  
 
Ele logo fez muitos amigos na comunidade do pregão. No começo dos anos 1980, teve a chance 
de se tornar um especialista como empregado de seu bom amigo, o veterano William Johnston. 
Mas Grasso dispensou o emprego por uma aliança ainda mais promissora com o homem que se 
tornou seu mentor e seu patrão - e, mais tarde, seu vizinho no elegante Locust Valley em Long 
Island. O taciturno especialista de segunda geração John J. Phelan Jr. tornou-se presidente do Big 
Board em 1980, e depois chairman, e Grasso subiu com ele. Em 1988, Grasso tornou-se 
presidente da bolsa.  
 
O sucessor de Phelan foi Donaldson, educado na Universidade de Yale e fundador da corretora 
Donaldson, Lufkin & Jenrette. Grasso pensou em renunciar quando Donaldson foi nomeado, em 
1991, mas permaneceu depois de se reunir com Donaldson num jantar informal em Manhattan. 
Donaldson ofereceu a Grasso o que este descreveu como uma " parceria " . Grasso aceitou.  
 
Como administradores, os dois homens eram opostos polares - Donaldson isolado e arredio, um 
delegador. " Bill Donaldson trouxe uma administração mais profissional, tipo CEO " , diz Catherine 
R. Kinney, hoje co-presidenta e vice-chairman executiva do conselho de diretores da NYSE. " Bill 
delegava a Dick. Ele era o advogado, o visionário, a pessoa de fora, e Dick era o verdadeiro 
diretor operacional e comandava a bolsa " , diz Kinney.  
 
Grasso trouxe a mesma atitude de mãos à obra para as relações externas da NYSE, ao mesmo 
tempo em que se concentrava nos detalhes práticos da participação de mercado e da competição 
por registros. Ele melhorou a imagem pública da bolsa ganhando publicidade gratuita quando 
persuadiu celebridades a soarem a campainha de abertura.  
 
A atitude de mãos à obra de Grasso na administração da bolsa se estende a seus altos escalões. O 
conselho de diretores da NYSE, diferentemente da maioria dos conselhos corporativos, não 
nomeia seus próprios membros. Teoricamente, isso o torna mais independente do que os outros - 
um ponto que Grasso tem repetidamente enfatizado em suas declarações públicas e no 
depoimento à comissão de assuntos bancários do Senado em 7 de maio, quando ele foi 
firmemente questionado pelo senador democrata Paul Sarbanes sobre seu papel no affair Weill. 
Ele explicou várias vezes que a bolsa tinha um comitê de nomeação, independente do conselho, 
que nomeia membros para o conselho. Os membros do comitê nomeador - uma mistura de 
representantes públicos e financeiros - não podem servir no conselho. O comitê atual inclui 
membros proeminentes como o presidente da Prudential Financial, Arthur F. Ryan, e o presidente 
da Universidade de Nova York, John Sexton. O comitê tem uma longa história que remonta ao 
começo dos anos 1970, e, em teoria, deveria isolar o conselho de Grasso e fornecer uma fonte 
genuinamente independente de membros do conselho, que cumprem mandatos de dois anos.  
 
Na prática, a coisa não funciona bem assim, algo que é mais do que um interesse acadêmico na 
esteira do fiasco Weill e da escolha de Martha Stewart para o conselho pouco antes de seus 
embaraços recentes. Apesar de ter sido o comitê de nomeação que escolheu Weill, Grasso admite 
que a idéia de escolhê-lo, e a todos os outros membros, aliás, foi realmente sua. O comitê não é 
obrigado a aceitar as indicações de Grasso, mas invariavelmente o faz. " Eu geralmente 
apresentou cinco a sete candidatos, e eles não são compelidos a ouvir esses cinco a sete; eles 
podem fazer o que quiserem " , disse Grasso à BusinessWeek. O depoimento de Grasso no comitê 
bancário do Senado enfatizou a independência do processo e atestou que " há uma separação do 
executivo-chefe desse processo de nomeação " .  
 
Abençoado por esse conselho harmonioso e cheio de amigos, não surpreende que Grasso 
obtivesse um pacote de remuneração tão generoso como o da última renegociação, em 1999. O 



comitê de remuneração, com base em recomendações da empresa de consultoria Hewitt 
Associates, usou como referência o pagamento de executivos de serviços financeiros. A Grasso foi 
dada a opção, que ele exerceu, de adiar o recebimento de seu pagamento e seus bônus a uma 
taxa de risco de 8% ao ano. O pacote refletia as perspectivas crescentes da bolsa e o fato de que 
Grasso não estaria autorizado a receber as opções de ações que estavam em grande voga na 
época. Não houve, na época, um sentimento favorável a atrelar o salário de Grasso à escala 
salarial de reguladores. Isso teria reduzido sua remuneração, que inclui um salário base de US$ 
1,4 milhão e um bônus anual de US$ 1 milhão, a uma fração apenas de seu nível atual. 
(Donaldson, por comparação, ganha em torno de US$ 140 mil por ano na SEC).  
 
William B. Summers Jr., um membro do conselho, não lançou luz sobre a combinação de salário e 
bônus anteriores que levaram ao pagamento acumulado de US$ 140 milhões a Grasso, que ele 
receberá num acordo que estende a expiração do seu contrato de 2005 para 2007. " Ele foi 
montado quando uma taxa de 8% não causava espanto " , diz outra pessoa familiarizada com a 
decisão do conselho. A bolsa não quis detalhar a composição do pacote ou quanto Grasso recebeu 
em cada ano, além de dizer numa declaração que US$ 40 milhões foram do " saldo de sua conta 
de poupança " , outros US$ 51,6 milhões de " um benefício de aposentadoria previamente 
acumulado " , e outros US$ 47,9 milhões " relativos a prêmios de incentivo anteriores " .  
 
Grasso já se safou de situações vexatórias antes. A disputa Grasso versus Donaldson seria ótima 
não fosse por uma coisa - a paciência do público com a NYSE está se esgotando. Durante anos, 
Dick Grasso tem sido o suserano indiscutível de uma entidade privada que com, muita freqüência, 
se traveste de servidora pública. É um ato demorado. Mas um artista tarimbado como Grasso 
deveria saber melhor do que ninguém quando um ato longo está começando a ficar cansativo 
para o público.  
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