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Medida seria recomendável para atender a lei das SAs, dizem especialistas  
 
A governança corporativa é um dos assuntos mais discutidos pelas grandes empresas brasileiras 
atualmente. Há uma busca cada vez maior por transparência, e o ambiente de negócios cada vez 
mais se volta para isso: a Bovespa tem regras específicas para o Novo Mercado, as normas 
contábeis internacionais terão de ser adotadas até 2010 e a nova lei das Sociedades Anônimas 
(SAs) obriga todas as empresas de grande porte a divulgarem balanços. 
 
Porém, a busca pela transparência esbarra em um obstáculo polêmico no Brasil: a divulgação de 
remuneração dos executivos no Brasil. A prática não é obrigatória, mas recomendável. No exterior 
a prática é comum. Basta acessar o site da Securities and Echange Comission (SEC) nos EUA, 
entrar na parte de balanços (http://www.sec.gov/xbrl), e escolher uma empresa. A lista de 
executivos e suas remunerações aparece em detalhes. Por exemplo: Jeffrey Immelt, CEO da GE, 
segundo o último balanço, recebe salário anual de US$ 3 milhões, mais US$ 5 milhões em 
bonificações e benefícios - chegando a um total de US$ 17,86 milhões. 
 
“Se as empresas brasileiras fossem aplicar as regras de transparência internacionais e a lei das 
SAs ao pé da letra, teriam que divulgar a remuneração de seus executivos em detalhes”, diz o 
advogado Nilton Serson, do escritório que leva seu nome. “Mas nenhum executivo gosta da idéia 
de divulgar quanto ganha, por motivos de segurança.” O medo principalmente de seqüestros e 
assaltos é a principal razão alegada pelos executivos, segundo Serson. 
 
O advogado diz que não conhece nenhuma empresa cujos executivos concordem com a medida. O 
Estado procurou cerca de 15 empresas de grande porte brasileiras e multinacionais, mas 
nenhuma quis opinar sobre a questão.  
 
“No Brasil, as empresas em geral divulgam o total pago aos executivos”, explica um dos sócios da 
KPMG, Sidney Ito. “Infelizmente, os relatórios ficam menos transparentes .” 
 
Ele aponta, no entanto, um ponto curioso: “Apesar de não divulgarem valores nos relatórios no 
Brasil, as empresas brasileiras listadas na Bolsa de Nova York (ADRs) seguem as regras contábeis 
internacionais. Ou seja, o balanço no exterior é mais transparente que o nacional.” Como no 
exterior os acionistas das empresas em geral são muito pulverizados, a exigência por saber 
quanto a empresa paga a ele é muito grande. 
 
Uma pesquisa realizada pela consultoria Hay Group em parceria com o The Wall Street Journal 
mostrou que no ano passado os salários dos CEOs das 500 maiores empresas americanas cresceu 
4,5%. Os salários médios desses executivos estão na casa de US$ 1,05 milhão, mas acrescidos de 
benefícios e remunerações variáveis, chegam a US$ 8,8 milhões. 
 
O detalhamento dos balanço permitiu verificar também que a maior parte dessas empresas 
utilizou planos baseados em performance como forma de pagamento; até o ano passado, a 
alternativa mais comum eram as opções de ações. 
 
CULTURA 
 
A diretora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Heloísa Bedicks, diz que essa 
é mais uma questão de cultura. “Falar de salário no Brasil é um tabu. Ninguém quer revelar 
quanto ganha. Já no exterior, isso não se discute”, diz. “Um executivo sabe que terá o salário 
divulgado a partir do momento que for contratado.”  
 



Ela dá um exemplo, mais próximo do dia-a-dia brasileiro: “Todos sabem quanto ganham os 
jogadores de futebol. Toda a mídia divulga, e ninguém acha estranho.” 
 
O IBGC defende que as empresas devem aplicar o máximo de transparência possível à sua 
gestão. “Mas não se pode exigir demais, de uma só vez. Há alguns anos, as empresas discutiam 
se era necessário existir um conselho. Hoje, isso já é um quesito básico”, afirma a diretora. O que 
o IBGC defende, no momento, é que as empresas ao menos separem a remuneração dos gestores 
e a remuneração do Conselho de Administração. “Esse é o primeiro passo. O próximo será 
divulgar as remunerações individuais.”  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 mai. 2008, Economia, p. B18. 


