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A batalha pela alma
do capitalismo
Assistimos a uma enorme transferência de riqueza dos accionistas para os gestores
de grandes multinacionais, que pagarn a si próprios compensações extravagantes
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Emília O. Vieira

O anúncio teito pela DECO na passa-
da quarta-feira e a carta de Greg Smith,
ex-responsável pela área de derivados
na Europa, Médio Oriente e África da
Goldman Sachs, noticiada pela impren-
sa no mesmo dia, motivam este arti-
go. A DECO diz que maus depósitos
custaram 1,5 mil milhões aos portu-
gueses em 2011. Greg Smith afirma,
entre outras declarações fortes, que
"os interesses dos clientes continuam
a ser marginalizados".

Há meses, um artigo da Bloomberg
noüciava que, por todo o mundo, family
offices retiravam o dinheiro dos ban-
cos para criarem as suas estruturas
de gestão. Nesse artigo, gestores de
várias famílias nôs quatro cantos do
mundo manifestavam a sua insatisfa-
ção com os grandes bancos e gesto-
res de dinheiro, alegando que deixa-
ram de actuar como guardiões de capi-
tal para passarem a meros vendedores
e comissionistas.

Adam Smith não ficaria muito sur-
preendido com este resultado. Há mais
de dois séculos. escreveu: "Sendo os
administradores de tais empresas os
gestores de dinheiro alheio, mais que
do próprio, não se pode esperar que
o vigiem tão ansiosamente como os
sócios particulares fazem com o seu.
Como guardiões de um homem rico,
muito facilmente concedem a si mes-
mos uma reiorripensa. A negligência
e a profusão, portanto, prevalecem
sempre."

A grande dispersão do capital das
grandes multinacionais em bolsa finan-
ceiras ou náo,faz com que não haja
"um dono" responsável. Os investido-
res - grandes institucionais ou parti-
culares - não assacam responsabili-
dades aos gestores. Os grandes insti-
tucionais, que detêm grande parte das
acçõçs - e na maioria dos casos são
detidos por grandes bancos -, gerem
os fundos de pensões destas grandes
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multinacionais e são confratados para
as operações de banca de investimen-
to, que proporcionam comissões
extraordinárias. Ora, não têm "liber-
dade" para questionar as remunera-
ções de gestores, as políticas de aqui-
sições ou a falta de es(ratégia de cria-
ção de riqueza para os accionistas a
longo prazo. Os pequenos investido-
res são estimulados a olhar para o
curto prazo e as acções são papel para
trocar de mãos todos os dias, permi-
tindo elevadas cornissões de transac-
ção. Os auditores, que deveriamügiar
a actividade dos gestores para mino-
rar conflitos de interesses, são, eles
próprios, contratados por aqueles que
terão de avaliar.

Assistimos, por isso, a uma enorme
transferência de riqueza dos accio-
nistas para os gestores de grandes
multinacionais, que pagam a si pró-
prios compensações extravagantes.
Nas instituições financeiras, esta ffans-
ferência acontece, não só de accio-
nistas, mas também de clientes para
adminisffações e gestores. Entre.1997
e20O2, o total de comissões pago pelos
investidores norte-americanos aos
bancos, corretoras e fundos de inves-
tiffìentos excedeu osl.275 triÌiões de
dólares. Parafraseando ChurchiÌÌ.

nunca tanto foi pago por tantos a tão
poucos por tão pouco.

O nosso sistema de capitaÌismo de
mercado sofreu um falhanço profun-
do - como acontece.às vezes a todos
os sistemas - com uma variedade de
causas, cada uma interagindo com e
reforçando as outras: a ascensão do
CEO imperial; os truques da engenha-
ria financeira no reporte de resulta-
dos; o falhanço dos nossos guardiões
- auditores, reguladores, gestores de
investimentos e conselhos de admi-
nistração -, que se esquecerÉÌm a quem
deviam lealdade; as instituições finan-
ceiras, que passaram a ser traders de
acções ao invés de se comportarem
como donos de acções; a hipérboÌe
prornocional de Wall Street; a vonta-
de dos analistas de pôr de lado o seu
cepticismo; a excitação frenética dos
media; e, obüamente, os membros do
público investidor, que festejam sem-
pre o lucro fácil. Foi esta conspiração
entre todas as partes interessadas que
baixou os padrões do negócio.

Este é o capitalismo dos gestores e
não o dos donos, como deveria ser.
Presidente do Conselho de Administração
Casa de Inztestimentos - Gestão de Patri-
móni.os, S.A.
Escreae à sexta-feira
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Os investidores são dificilmente responsabilizados


