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Bomdesempenho
jánãoéessencial
Nos EUA, executivos ganham bônus
mesmo quando a empresa vai mal

Salárioexageradoderrubaexecutivo
Reali Júnior
CORRESPONDENTE
PARIS

Antoine Zacharias, presiden-
te do Grupo Vinci, o número 1
do setor de obras públicas na
Europa, foiobrigadoapedirde-
missão depois das denúncias
feitas pelo vice-presidente da
empresa, Xavier Huillard, que
o acusa de ter acumulado uma
fortuna estimada em€ 250mi-
lhões desde o ano 2000. A de-
núncia revela uma série de au-
mentos abusivos de sua remu-
neração,prêmios,aposentado-
ria e outros tipos de indeniza-
ção, alémdemilhõesdeopções
de ações fornecidas pela em-
presa.
Recentemente, Zacharias
acumuloumais 700mil opções
de ações, que se somaram às

milhões que já havia recebido
anteriormente. O executivo
foi substituído por Yves Thi-
bault de Silguy, antigo comis-
sário europeu de finanças.
Numerosos têm sido os ca-
sosde abusosna remuneração
dos chamados “grandes pa-
trões” franceses, os que parti-
cipamda cúpula de alguns dos
principais grupos empresa-
riais do país. Tudo começou
quandodoafastamentodopre-
sidente do grupo Carrefour,
Daniel Bernard, que reivindi-
cou uma indenização da or-
demde€28milhões, escandali-
zando acionistas e a própria
opinião pública.
Esse exemplo foi seguido

por outros grandes dirigentes
empresariais, entreelesosdos
GruposVivendieRhodiaFran-
ce, causando escândalo e for-
tes repercussões negativas
junto à opinião pública, choca-
da com o fato de essa evolução
na remuneração dos altos exe-
cutivosnãocorrespondernem
um pouco ao nível dos assala-
riados de base ou mesmo de
outros executivos graduados
das empresas.
Os candidatos à sucessão
presidencial na França, tanto
de direita como de esquerda,
afirmam estar dispostos a re-
gulamentar a remuneração
desses altos executivos. A si-
tuação temse agravado a cada
ano, mas esse fato ocorrido
agora é pior, pois se trata de
uma denúncia do próprio nú-
mero dois do grupo. Xavier
Huillard foi mantido em suas
funções de diretor-geral do
Grupo Vinci. Uma ação judi-
cial foi aberta para apurar as
condições dessa remuneração
abusiva, na contramãodapolí-
tica salarial adotada para o
conjunto da empresa.

BIOMBO
“Hoje, mais do que nunca, es-
tou convencido de ter sido o
biombohonesto deumhomem
queprogressivamentedecidiu
se enriquecer além do normal
nas costas do Grupo Vinci”,
disse Xavier Huillard. O pri-
meiro-secretário do Partido
Socialista, François Holande,
afirmou que, se os socialistas
voltaremaopoder,esseproble-
ma será rapidamente equacio-
nado, omesmoocorrendo com
parlamentaresdamaioriacon-
servadora. Todos consideram
que isso se deve a uma globali-
zaçãomalcontrolada,queper-
mite abusos dessa natureza.
Segundo a denúncia formu-

lada por Huillard, Antoine Za-
chariashaviaadquiridonosúl-
timostempos,entreoutrascoi-
sas,umimóvelavaliadoemcer-
cade€50milhões.As informa-
çõessãodequeesse imóvel era
tão luxuoso que o executivo ti-
nha receio de convidar pes-
soas para visitá-lo, com medo
de chocá-las.

Recentemente , o Grupo
Vinci adquiriu a empresa
Autoestradas do Sul da
França,umnegócioaparen-
temente tão bom que levou
Antoine Zacharias a reivin-
dicar um prêmio de € 8 mi-
lhões. Segundo Huillar, es-
sa prática era comum nos
últimos anos. ●

REMUNERAÇÃO

Presidente do grupo francês Vinci pediu demissão após ser acusado de acumular € 250milhões desde 2000

PALÁCIO–Zacharias teria compradoum imóvelde€50milhões

Gretchen Morgenson
THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

É o tipo de erro com o qual os
escravos do salário sonham.
Emrazão doque foi qualificado
pelaempresacomo“interpreta-
çãoerrônea”docontratodetra-
balho,SheldonG.Adelson, pre-
sidente, diretor-executivo e te-
soureiro da Las Vegas Sands
Corp., recebeuUS$3,6milhões
(R$8,1milhões)emsalárioebo-
nificações, quase US$ 1 milhão
(R$ 2,25milhões) amais do que
o estabelecido no plano de de-
sempenho funcional.
Quatro outros altos executi-
vos da Las Vegas Sands, pro-
prietária do Venetian Resort
Hotel and Casino, receberam
mais do que deveriam. O total
das bonificações pagas a mais
para os cinco foi deUS$ 2,8mi-
lhões (R$ 6,3milhões).
OComitêdoConselhodeAd-
ministração, que cuida dessas
bonificações,admitiu tercome-
tido um erro. Concluiu, porém,
que “o desempenho excepcio-
nal da empresa em2005 justifi-
coua remuneraçãopagaamais
e permitiu que os executivos as
retivessem”. Os acionistas da
Las Vegas Sand não tiveram a
mesma sorte. O preço dos títu-
los caiu 18% no ano passado.
Os pacotes de remuneração

dispararam nos últimos anos e
seusdefensoresalegamque,co-
mograndeparte dos pagamen-
tos está ligada ao desempenho
da empresa, a remuneração é
ganha e merecida. Como mos-
tra o exemplo da Sands, os in-
vestidores que procuram exa-
minar os registros contábeis
dasempresasmuitasvezesveri-
ficamque os pagamentos exce-
demos valores permitidos com
basenasmetasdedesempenho
estabelecidas pela diretoria.
Paraosespecialistasdaárea,
isso equivale amudar as traves
para diminuir o campo. “Redu-
zir asmetas é embaraçoso por-
que freqüentemente os valores
estabelecidos não são tão al-
tos”, diz Lucian Bebchuk, pro-
fessor na Harvard Law School.
Para ele, os acionistas estão
mais vigilantes com relação às
bonificações, porque mais em-
presasestãodeixandodeofere-
cer opçõesde ações aos empre-
gados para dar incentivos em
dinheiro.
Alguns contratos de traba-
lho, com efeito, estabelecem o
pagamentodo bônusmesmo se
o desempenho da empresa de-
clinar. O contrato firmado em
2004 por Peter Chernin, presi-
dentedaNewsCorp.,porexem-
plo, lhe dá direito à bonificação
mesmo que os ganhos por ação
da empresa diminuam. ●

Ação judicial foi
aberta para apurar
as condições do
salário exagerado
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