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É um tema permanente das
conversas de bebedouro: "Ela
acaba de passar pela avaliação
anual será que está ganhando
mais que eu? Se está, quanto mais?
Ele veio de uma companhia rival e
a empresa deve ter oferecido salá-
rio bem maior. O outro é mais ex-
periente que você, embora o chefe
tenha dado a você uma avaliação
melhor, quem ganha mais?".

O assunto, evidentemente, é o
salário dos colegas. E poucos tópi-
cos de conversa envolvem tanta
discussão com base em tão pouco
conhecimento.

Algumas pessoas conversam
abertamente sobre seus salários,
mas a maioria dos assalariados de
classe média e renda média não
sonharia discutir salários com os
colegas. Em uma pequena mino-
ria de empresas, porém, não te-
riam escolha.

A Happy Computers, uma em-
presa de treinamento em tecnolo-
gia da informação sediada em
Londres, é uma dessas compa-
nhias. "Tudo aqui é aberto e aces-
sível", diz Henry Stewart, o presi-
dente. "Por que os salários deve-
riam ser diferentes?"

Ocultar os níveis de pagamento,
explica Stewart, gera uma cultura
de desinformação sob a qual as
pessoas acreditam que a dispari-
dade entre os salários é muito
maior do que de fato. Além disso,
diz, a abertura significa que os ad-
ministradores precisam ser capa-
zes de justificar suas decisões,
diante de todos.

Outra companhia que tem siste-
ma transparente é a Aspen, uma
empresa de seguros atuariais.
"Começamos 16 anos atrás com
cinco funcionários e, após termos
atingido os 50, mantivemos o sis-
tema", disse John Hough, diretor-
executivo da Aspen.

Como Stewart, ele vê a discipli-
na de justificar níveis salariais e a

transparência do processo como
grande vantagem, e diz que o se-
gredo eliminado por uma estru-
tura salarial aberta resulta em
uma empresa mais eficiente.

"É uma coisa bastante extraor-
dinária a fazer, especialmente se
você levar em conta que, em cer-
tas empresas, discutir salários é
delito passível de demissão", diz
Charles Sutton, diretor da Nichol-
son McBride, consultoria psicoló-
gica empresarial de Londres.

Perceber até onde pode ir a
transparência é notável. Na As-
pen, por exemplo, qualquer fun-.
cionário pode não só verificar o
salário de Hough mas sua conta
de despesas —ainda que ele duvi-
de de que alguém o faça. A trans-
parência, afinal, tende a reforçar a
confiança, ou pelo menos uma
suposição de que não existe nada
de muito suculento a esconder.

Como Sutton, Chris Carman, da
Towers Perrín, uma consultoria

de remuneração, ficou surpreso e
impressionado pelas atividades
dessas companhias. "É audacioso
e inovador, e fazer com que fun-
cione pode ser um desafio", diz.

Existe um ar de idealismo em
uma empresa que deixa tantas de
suas cartas expostas. A transpa-
rência salarial significa que mui-
tos dos segredinhos sujos ficam
expostos. E quando isso acontece,
os administradores precisam agir.

Por exemplo, diz Stewart, nin-

guém poderia acusar a Happy de
discriminação salarial contra as
mulheres "porque a maior parte
de nossos funcionários mais bem
pagos são mulheres".

Assim, por que nem todas as
empresas estão abrindo as folhas
de pagamento? Para começar,
tanto a Happy Computers como a
Aspen praticam a transparência
desde que abriram as portas.

Na maior parte das empresas,
nas quais as estruturas salariais

evoluíram com o passar dos anos.
e estão sujeitas a toda espécie de
pressão, como a necessidade de
recrutar talentos de outras em-
presas, pagando ágio, seria muito
difícil impor, a posteriori, uma es-
trutura salarial justa e equânime.

"Muitas organizações evitam
essa idéia porque têm legados ad-
ministrativos a encarar", diz
Charman. No caso dele, afirma, a
única solução seria elevar os salá-
rios de todos os funcionários até o
máximo denominador comum.

Tanto a Aspen como a Happy
Computers se baseiam em um
único local e são relativamente
pequenas, com cerca de 50 fun-
cionários. Imagine as dificuldades
envolvidas na imposição da rees-
truturação nas folhas de paga-
mento de uma empresa com de-
zenas de milhares de funcionários
em dezenas de países.

A transparência pode tornar di-
fícil explicar a um funcionário na
índia por que ele ganha um oitavo
do salário de um colega britânico
com função equivalente.

Além disso, ainda que a reação
dos funcionários em ambas as
empresas seja no geral positiva,
Hough alega que a situação pres-
siona muito alguns funcionários.
E, para a administração, o lado
negativo da "disciplina" de revi-
sões salariais rigorosas e comple-
tamente defensáveis é que todas
as justificações podem torná-las
longas e demoradas demais.

Para algumas empresas, as des-
vantagens podem se acumular. A
CMG, empresa de tecnologia da
informação, operou com transpa-
rência de pagamento até que se
fundiu com a Lógica (que não
adotava o sistema), formando a
LogicaCMG. Depois da fusão, a
idéia foi abandonada. "Teria cau-
sado complicações desnecessá-
rias já que uma das duas empre-
sas jamais havia operado daquela
maneira", explica um porta-voz.
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