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Companhias, no entanto, aprovam a divulgação da política salarial para funcionários. 
 
O mundo executivo pede transparência. Depois do susto com a divulgação involuntária dos 
salários astronômicos de funcionários-chave, empresas e governantes em todo mundo, 
capitaneados pelas companhias americanas, tentam formas de tornar a questão salarial mais 
límpida. Nos Estados Unidos, a Securities and Exchange Comission SEC (Comissão de Valores 
Mobiliários dos Estados Unidos) estuda obrigar as empresas de capital aberto que atuam nas 
bolsas americanas a informar aos investidores sobre a remuneração de seus principais executivos 
(planos de aposentadoria e opções de ações). Com isso, a SEC pretende dar mais transparência 
na relação com investidores, um dos pilares da governança corporativa.  
 
Se houver a mudança, os executivos e consultores de Recursos Humanos (RH) brasileiros 
acreditam que possivelmente haverá reflexo nas empresas que atuam no País, especialmente as 
multinacionais. No entanto, não crêem que a divulgação dos salários dos executivos será uma 
realidade nacional, pois culturalmente não seria aceita.  
 
Para Eduardo Gianini, consultor do Hay Group, mesmo com mudanças nos Estados Unidos, a 
publicidade do salário do alto escalão das empresas no Brasil deve ficar restrita ao conhecimento 
dos investidores e dos acionistas, porque não é relevante para a população. "Uma cultura onde 
20% da população investem na bolsa é bem diferente de uma que 0,35% investem na bolsa ", 
acredita.  
 
Pela realidade brasileira, Gianini considera que há questões mais importantes no mercado do que 
a remuneração de executivos. Vicente Picarelli Filho, sócio-líder da área de Gestão de Capital 
Humano da Deloitte, acredita que haverá grande impacto nas políticas de remuneração brasileiras 
pela determinação da SEC, mas não será tão destruidor, já que a informação é restrita a um 
grupo seleto que tem interesse em saber sobre a organização. "Se essas informações forem de 
domínio público, vão trazer impacto". 
 
Empresas devem estudar como aplicar a norma  
Se a norma for realmente colocada em prática mundialmente, Picarelli afirma que as empresas 
precisam estudar qual a melhor forma de aplicá-la sem expor aos concorrentes a estratégia da 
corporação. "É relevante que a empresa tenha uma política de remuneração condizente com o 
mercado e que as bases do pagamento sejam claras, com resultado aliado a estratégia. Abrir o 
salário não vai ter impacto positivo nenhum. Vai geram um ambiente de insatisfação dentro da 
empresa". 
 
Apesar de não divulgarem o valor dos salários, os RHs estão fazendo programas de divulgação 
para explicar como a empresa pensa a conjunção salários mais benefícios. A farmacêutica 
Boehringer Ingelheim no ano passado confeccionou a cartilha "Remuneração: muito além do seu 
salário", explicando a metodologia dos salários e benefícios. O gerente de Remuneração da 
empresa, Paulo Zagari, explica que, antes de 2005, a remuneração era tratada de forma fechada, 
apenas no RH.  
 
O passo seguinte foi elaborar para cada funcionário um extrato relativo a todos os benefícios até 
chegar a remuneração final. Zagari disse que o extrato também mostra que faixa salarial o 
profissional ocupa dentro da empresa. . Ele acredita que divulgar para a empresa toda os valores 
vai gerar fofoca, comparação e a organização não vai ganhar em nada com a divulgação. "Vale 
fazer pesquisa de mercado e usá-la como referência para traçar a política de remuneração da 
empresa", afirma.  
 



Bernardo Szwarcbart, gerente de Remuneração e Benefícios da Novartis, explica que a empresa 
não divulga o salário individual, mas a estratégia de remuneração exercida. Para saber se os 
funcionários estão satisfeitos, a empresa trabalha como um termômetro: a pesquisa de clima. 
"Em 2002, a pesquisa identificou que os funcionários achavam que havia deficiência na parte dos 
benefícios fornecidos pela empresa. A Novartis fez uma campanha de esclarecimento e passou a 
divulgar sua política salarial, mostrando como a empresa estava em comparação com as outras do 
mesmo ramo".  
 
"Achamos estranho porque a Novartis é agressiva em termos de benefícios. Acabamos 
descobrindo que era uma questão de comunicação. Na outra pesquisa, os funcionários já se 
mostravam satisfeitos com os benefícios". 
 
 
Acionistas não conhecem salários de executivos  
A reação do mundo corporativo à falta de transparência dos salários veio depois de casos como de 
Jack Welch, aposentado após ser presidente e executivo-chefe da General Eletric. O ex-executivo 
negociou pacote de US$ 2,5 milhões por ano em benefícios de aposentadoria, sem o 
conhecimento dos acionistas até que alguns dados foram divulgados a partir de documentos de 
seu divórcio. Welch abriu mão da maior parte em um dia antes de a SEC questionar os privilégios, 
que incluíam uso de jatos e de um apartamento da empresa em Nova York, além de serviços de 
planejamento financeiro.  
 
No fim de 2003, Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) obrigou as empresas listadas no pregão a 
instituir um comitê de remuneração com conselheiros independentes. No rastro do escândalo que 
levou à saída do principal executivo da própria bolsa, Richard Grasso, que aprovou para si um 
pacote de remuneração de US$ 139,5 milhões. A medida não é compulsória às empresas 
estrangeiras, embora algumas companhias brasileiras, como Aracruz e Gerdau, já tenham 
formado comitês do tipo, que servem para definir parâmetros sobre os ganhos dos 
administradores. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 abr. 2006, Gerência, p. B-10. 
 
 


