
nhia, os salários podem variar. Porém, co-
mo a falta de equiparação salarial é uma das
principais razões de processos na Justiça do
Trabalho, empresas usam a remuneração
variável, como participação nos lucros e
opções de comprar ações, para diferenciar
seus funcionários sem desrespeitar a lei.

De acordo com o Artigo 461 da Consoli-
dação das Leis Trabalhistas (CLT), sendo
idênticas a função e a natureza do trabalho,
os salários devem ser iguais, sem distinção
de sexo, nacionalidade ou idade, desde que
os empregados trabalhem na mesma locali-
dade. Neste caso, há duas exceções: quando
a diferença de tempo de serviço é superior a
dois anos e quando há uma promoção, que
devi obedecer a critérios de antigüidade e
merecimento. Os critérios de promoção
adotados pelas companhias variam e po-
dem ser subjetivos.

Segundo Rúbia Vieira, advogada traba-
lhista do escritório paulistano Leite, Tos-
to e Barros Advogados Associados, na
maioria das empresas há diferença sala-
rial. A advogada conta que existe uma de-
manda muito grande de pedidos de fun-
cionários na Justiça do Trabalho exigindo
a equiparação salarial. Funcionários en-
tram na justiça por se sentirem injustiça-
dos ao desempenhar a mesma função,
cumprir os mesmos horários e serem re-
munerados com valores diferentes.

Segundo Kristie Vasconcelos, diretora de
Recursos Humanos (RH) do escritório Vei-
rano Advogados, que tem cerca de 600 pro-
fissionais distribuídos entre Rio de Janeiro,
São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife, Porto
Alegre e Macaé, uma das formas adotadas
pelas companhias para cumprir a lei é ado-
tar a participação dos lucros de acordo com
seu desempenho pessoal.

"Esta é uma maneira das empresas não
correrem risco trabalhista. Tudo deve ser re-
gistrado nos parâmetros do sindicato da ca-
tegoria envolvida. Assim, paga-se o mesmo
salário dentro da lei, mas com a diferencia-
ção da participação nos lucros", diz ela.

De acordo com Marcelo Canellas Leite,
diretor de RH da Momsen, Leonardos &
Cia., que presta serviços técnicos e jurídicos
nas áreas de marcas e patentes, é muito co-
mum encontrar no mercado, profissionais
com salários diferentes e realizando as mes-
mas funções. Com sede no Rio de Janeiro e
uma filial em São Paulo, a Momsen, Leonar-
dos & Cia. possui 26 sócios e cerca de 250
funcionários. Os empregados, segundo Lei-
te, são avaliados pelos gerentes de acordo
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"Tudo deve ser
registrado nos
parâmetros do
sindicato da
categoria
envolvida.
Assim, paga-se
o mesmo salário
dentro da ei,
mas com a
diferenciação
da participação
nos lucros."

Qualificação
deve ser levada
em conta

O consultor Laerte Leite Cordeiro,
da Laerte Cordeiro Consultoria em Re-
cursos Humanos, conta que os crité-
rios da promoção dependem ainda da
qualificação do funcionário. "Primei-
ramente, para existir a promoção pre-
sume-se a disponibilidade de uma va-
ga. Depois, deve-se estabelecer as ca-
racterísticas do ocupante ideal para a

com o desempenho pessoal. Para uma pos-
sível promoção, os chefes se reúnem para
analisar critérios como pontualidade, con-
jugação de rapidez com eficiência, conheci-
mento de idiomas, além da parte técnica.

Entre as estratégias usadas pela empresa
para reconhecer o trabalho de um funcio-
nário estão o aumento de salário, ganho de
bônus ou a participação nos lucros. Leite
conta que, algumas empresas, optam pela
avaliação de desempenho.

vaga, ou seja, o perfil de quem deverá
preenchê-la", resume Laerte.

O consultor conta que, pelo fato de
haver mais pessoas procurando empre-
gos do que vagas disponíveis, muitos
profissionais se submetem à diferença
salarial. Ele afirma que, nas empresas or-
ganizadas, a política de remuneração
respeita a isonomia salarial.

No entanto, não é uma realidade fre-
qüente, dizem Kristie Vaconcelos, da Vei-
ranos Advogados, e Marcelo Canellas, da
Momsen, Leonardos & Cia. Em um pon-
to todos concordam: não se deve avaliar
o funcionário por critérios subjetivos, co-
mo a simpatia do chefe. "Isso acontece
muito e é um erro", aponta Laerte.

Segundo Kristie Vasconcelos, da Veiranos
Advogados, o melhor critério para promo-
ver ou aumentar o salário dos funcionários
é a avaliação do desempenho de cada um.
Para ela, o funcionário a ser promovido de-
ve agregar valor à empresa, ter interesse em
crescer, dedicação e demonstrar algo a mais
para diferenciá-lo do resto. "Isso não tem a
ver com apenas com a curva de maturida-
de, mas principalmente com desempenho
pessoal", diz ela.

agar salários diferentes a funcionários
que desempenham o mesmo traba-
lho, com a mesma carga horária, faz
parte da estratégia de remuneração
de muitas empresas. Dependendo da
política de remuneração da compa-
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