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H Á CERCA DE DOIS ANOS, UMA
grande companhia brasileira
reuniu todos os seus coordena-
dores num auditório durante 12

horas para falar sobre salários. A pesqui-
sa anual de clima apontara que eles for-
mavam o grupo que mais reclamava da
empresa. A insatisfação era causada, prin-
cipalmente, pelo desconhecimento dos cri-
térios de remuneração. Durante a reunião,
o gerente de recursos humanos apresen-
tou complexas planilhas de faixas sala-

riais, cálculos de remuneração variável e
políticas de concessão de benefícios. Mas,
diante de uma avalanche de perguntas, não
conseguiu explicar por que alguns dos pre-
sentes ocupavam cargos idênticos e rece-
biam salários diferentes ou as razões que
levaram um departamento a ignorar a po-
lítica corporativa numa onda recente de
promoções. Sem o devido esclarecimento,
muitos coordenadores saíram da reunião
mais insatisfeitos do que entraram — e a
apresentação passou para a história como



uma das mais desastrosas já feitas pelo RH.
Dar transparência às políticas de remu-

neração é uma das principais dificuldades
do departamento de recursos humanos das
empresas. "Fazer com que as pessoas en-
tendam coisas simples, como por que ocu-
pam um cargo específico e ganham deter-
minado salário, ainda é um grande desa-
fio", diz Felipe Westing, vice-presidente
de pessoas e organização da Braskein. "O
tema é delicado e tem impacto direto na
satisfação." Na pesquisa feita pela con-

sultoria Hay Group para
EXAME, quase 40% dos
executivos consultados
afirmaram desconhecer os
critérios de remuneração de sua organi-
zação. Entre os profissionais com até dois
anos de casa, o número passa de 50%. "As
pessoas ainda consideram conversar so-
bre salários um tabu e isso acaba influen-
ciando o comportamento das empresas,
que nem sempre têm políticas claras", afir-
ma Rogério Pedace, consultor da Hay.

Pereira, da CPFL: dados
escancarados e discussão
com sindicatos

"Mesmo na hora da contratação, que é um
momento de negociações, os RHs tendem
a falar mais sobre o cargo do que sobre o
salário. O candidato que não pergunta'fí-
ca sem informações sobre o plano de car-
reira e as práticas de remuneração."

Uma das principais razões pelas quais
as empresas encontram dificuldades para
talar sobre remuneração é que o tema tem
se tornado mais complexo nos últimos
anos. No passado, os profissionais preci-
savam se preocupar, no máximo, com o
salário fixo e as recompensas que recebe-
riam pelo cumprimento de metas em de-
terminado ano. Hoje a adoção de incen-
tivos de longo prazo — como programas
de concessão de ações — é mais dissemi-
nada e a parcela variável do salário vera
crescendo em diversas companhias. Com
a mudança, o resultado da empresa tem
um impacto mais direto em quanto as pes-
soas colocam no bolso—o que nem sem-
pre é percebido com clareza pelos funcio-
nários. O departamento de recursos hu-
manos da Braskem já identificou, por
exemplo, que nos períodos em que o ce-
nário está menos favorável para seu setor,
o petroquímico, a satisfação dos funcio-
nários com o salário é menor. "Nesses mo-'
mentos, muita gente reclama que está ga-
nhando menos", diz Westing. "E as pes-
soas realmente ganham menos nessa ho-
ra, porque a remuneração flutua, assim
como os resultados da companhia."

Nos Estados Unidos, a legislação obri-
ga as empresas de capital aberto a tornar
pública a remuneração dos executivos que
ocupam cargos mais altos, incluindo o
presidente. A Whirlpool, maior fabrican-
te de eletrodomésticos do mundo e dona
da Multibrás no Brasil, por exemplo, di-
vulga os salários de alguns de seus exe-
cutivos em seu site corporativo. Uma em-
presa brasileira que optou por caminho

semelhante é a CPFL. Des-
de 2002, todas as informa-
ções sobre remuneração —
com detalhes sobre as di-
versas faixas salariais de

profissionais do nível executivo ao técni-
co — são publicadas na intranet. Isso sig-
nifica que os funcionários sabem quanto
ganham seus colegas e superiores, de acor-
do com o cargo que ocupam. "Tornamos
a informação pública porque havia mui-
tas dúvidas dos funcionários e dos sindi-
catos sobre os salários", diz Wagner Pé-



Treinamento na Basf: orientação para todos os níveis hierárquicos

Westing, da Braskem: "Falar de salário é um desafio

reira, gerente de recursos humanos da
CPFL. "Como havia risco de criar insa-
tisfação ou mesmo de desencadear mani-
festações incentivadas pelos sindicatos,
tivemos de nos preparar para garantir a
coerência das informações divulgadas."

Saber como justificar cargos e salários
foi condição fundamental para que a CPFL
tomasse essa iniciativa. "Tivemos de dis-
cutir detalhes com sindicatos e represen-
tantes de classe", diz Pereira. "Por isso,
sabíamos que não causaríamos
nenhuma grande surpresa." Pa-
ra aumentar ainda mais o co-
nhecimento dos empregados
em relação às suas práticas de
remuneração, a CPFL também
inclui o assunto remuneração
nos programas de educação
continuada de gerentes e dire-
tores. Na subsidiária brasileira
da Basf, todos os funcionários
— do chão de fábrica ao alto
escalão — estão participando
de reuniões, desde o início de
maio, nas quais profissionais

da área de recursos huma-
nos explicam as políticas
de salários, bônus, bene-
fícios e previdência.

Muitas vezes a política
de remuneração da com-
panhia é bem definida e o
departamento de RH bem
estruturado — mas ainda
assim a informação não
chega até os empregados
com a devida transparên-

cia. Uma pesquisa realizada há dois anos
com os funcionários da subsidiária brasi-
leira da PepsiCo revelou que eles estavam
insatisfeitos com os critérios de recom-
pensa. "Identificamos que isso acontecia
porque as pessoas não tinham as informa-
ções necessárias", diz Júlio Pegorini, ge-
rente de recursos humanos da empresa.
"Era um problema de comunicação. Em-
bora a companhia tivesse práticas de re-
muneração bastante claras, não sabíamos

como explicá-las corretamente." Nos úl-
timos anos, a PepsiCo vem procurando
criar meios para que os executivos enten-
dam a definição dos salários e dos bônus.
Recentemente, por exemplo, foi colocado
na intranet um sistema que permite simu-
lar a remuneração e o pagamento dos bô-
nus de acordo com o desempenho indivi-
dual em determinado período. O funcio-
nário informa a previsão do cumprimen-
to de suas metas e estima a nota que rece-
berá na avaliação pessoal de desempenho.
Com essas informações, o sistema calcu-
la o valor do bônus. Segundo Pegorini,
desde que a empresa passou a ser mais
aberta a respeito dos salários, o nível de
satisfação com esse item nas pesquisas in-
ternas subiu de 43% para 63%.

Os especialistas em recursos humanos
afirmam que a melhor estratégia para fa-
zer com que o assunto remuneração dei-
xe de ser uma caixa-preta é treinar os che-
fes para que sejam capazes de orientar e

esclarecer as dúvidas de suas
equipes (veja quadro). "É mui-
to melhor tratar o tema com o
superior direto, que acompa-
nha o profissional no dia-a-dia,
do que com o RH, que nem
sempre é tão presente", diz Pe-

flui e acaba sendo mais eficien-
te." Para isso, é importante que
esses chefes também saibam
como funcionam os programas
de remuneração — algo que
nem sempre é incentivado den-
tro das companhias. •
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