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Está em consulta pública até 30 de março norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
para exigir, entre outros pontos, a divulgação detalhada dos salários dos altos executivos das 
empresas de capital aberto. A prática, comum em outros países, traz mais transparência na 
relação com o investidor, mas especialistas em gestão lembram que ela também terá efeitos 
nos departamentos de recursos humanos (RH). Para eles, um bom plano de cargos e salários 
não cuidará apenas de manter o desempenho dos profissionais em alta, mas também de ter a 
transparência necessária para evitar atritos internos ou contestações de acionistas.  
 
Assim, a política de remuneração adquirirá caráter ainda mais estratégico daqui para frente, 
em caso de aprovação da nova norma. “A remuneração está muito ligada à performance das 
empresas e do próprio executivo. Ao mesmo tempo, também é muito importante atrelá-la à 
estratégia de crescimento da companhia. Por isso, com uma política de salários e benefícios 
transparente para todos, será mais fácil para os colaboradores montarem suas metas para 
crescer dentro das empresas, o que também será benéfico para a retenção de talentos e a 
redução de atritos internos”, afirma Sidney Ito, sócio-diretor de governança corporativa da 
consultoria KPMG-Brasil.  
 
Impactos 
 
Para ele, a divulgação é extremamente positiva, mas deverá causar impactos que extrapolarão 
as áreas de relacionamento com o investidor (RI). “Para quem investe, a divulgação da 
remuneração é salutar. Ao mesmo tempo, causará impactos na organização das empresas, 
principalmente na relação com o chamado chão de fábrica e sindicatos. Ao departamento de 
recursos humanos, ao lado dos principais líderes e gestores, caberá ser bastante transparente 
e trabalhar bem a divulgação das informações para os colaboradores, pois será preciso 
mostrar que a diferença de salários é justa e verdadeira”, afirma.  
 
Maria Zélia de Almeida, consultora da VZ Espaço Organizacional e professora do Ibmec, reforça 
as palavras de Ito. “O RH precisa criar uma estrutura de cargos e salários clara para os 
colaboradores entenderem as diferenças. O que as pessoas não gostam é de injustiças e 
incertezas. Por isso, se tudo for realmente feito de forma transparente, não impactará a 
motivação dos funcionários. Mais ainda, vão se preparar para crescer e alcançar cargos e 
salários mais altos. Os objetivos profissionais, se não estiverem palpáveis, ao menos estarão 
visíveis”, afirma.  
 
Maria Zélia acha que os departamentos de RH estão preparados para conduzir a adaptação à 
nova regulamentação. “As empresas de capital aberto, principalmente as de grande porte, 
possuem estrutura organizacional sólida, além de uma cultura empresarial que facilita e 
viabiliza estas mudanças. Se o processo for conduzido de forma clara, as coisas rapidamente 
se assentam”, avalia.  
 
Ainda assim, Sidney Ito acredita que as empresas terão que fazer investimentos. “Os 
departamentos de RH terão muito trabalho, o que certamente implicará em aumento de 
custos, principalmente em comunicação interna. Já a área de RI também terá mais gastos para 
comunicar suas decisões aos acionistas”.  
 
Fernando Mantovani, diretor da Robert Half, consultoria especializada em recrutamento, 
também pensa que as empresas terão que investir para manter seus talentos. “A competição 
pelos melhores executivos se acirrará. Empresas de capital fechado vão ser mais agressivas 
em suas contratações. Por isso, acredito que muitas companhias terão que investir ainda mais 
em programas de retenção de talentos, bem como oferecer mais benefícios, que poderão se 
tornar diferenciais decisivos”, acredita.  
 
A nova norma em consulta pública substituirá a Instrução CVM 202/1993, que estabelece as 
regras de registro de emissores de valores mobiliários — e inclui a obrigatoriedade de 
divulgação da remuneração individual de altos executivos. Atualmente, as companhias 



precisam informar quanto gastam na folha salarial de seus administradores, sem detalhar 
cargos e salários. Com as novas regras, será necessário discriminar o que é remuneração fixa 
ou variável e, no caso de grandes companhias, a remuneração individual de membros da 
diretoria e do conselho.  
 
A nova norma também prevê a criação de três tipos de categorias para o emissor de ações ou 
papéis de dívida. Para cada uma delas, a CVM impõe um nível de exigência para divulgação da 
remuneração dos executivos.  
 
Segundo a CVM, o objetivo da obrigatoriedade de divulgação é abrir para os investidores de 
que maneira a remuneração incentiva o administrador a agir para obtenção de resultados. A 
norma, se aprovada, entrará em vigor em janeiro de 2010.  
 
Boa hora 
 
Segundo André Ferreira, sócio da auditoria Terco Grant Thornton, apesar de a norma já estar 
há muito tempo na agenda da CVM, as modificações propostas, por conta das turbulências 
econômicas, vêm em boa hora.  
 
“Há muita confidencialidade sobre remuneração nas empresas brasileiras, especialmente para 
altos executivos. A norma visa a criar maior transparência nas empresas, o que passa mais 
segurança para o investidor. O Brasil quer estruturar seu mercado de ações em similaridade 
com o que acontece no exterior e, por conta disso, uma medida como essa se faz necessária”, 
acredita. Para Ferreira, a medida exigirá modificações na organização. “A norma propõe a 
uniformidade contábil e será preciso buscar eficiência na governança corporativa”.  
 
A norma, no entanto, vem provocando barulho entre os executivos. O principal motivo, 
segundo Fernando Mantovani, da Robert Half, é a exposição que a divulgação da remuneração 
trará. “O brasileiro se sente desconfortável em falar quanto ganha. Se em entrevistas aqui na 
empresa muitos executivos ficam ressabiados em dizer seus salários, imagina se o mercado 
todo passa a saber? Além disso, há componentes socioculturais nesse desconforto e o principal 
deles é o medo da violência”, afirma. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 fev. 2009, Seudinheiro, B-18. 


