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Instrumento de avaliação é muito caro para ser utilizado em todos os cargos 
 
Em 1999, o livro Punidos pelas Recompensas, de Alfie Kohn, criou polêmica ao criticar o 
sistema de premiação de produtividade, que começava a ganhar espaço nas corporações 
americanas. De acordo com sua teoria, a sociedade trabalha com uma estratégia baseada em 
seis palavras no que concerne a administrar funcionários ou mesmo a educação de crianças; 
"faça isso e ganhará aquilo". O autor afirma que programas que prometem recompensas em 
dinheiro ou outros incentivos não são eficientes para mudar o comportamento das pessoas no 
longo prazo. 
 
A realidade do mundo empresarial mostra que a tese de Kohn não tem grandes adeptos. Hoje 
os programas de recompensa baseados na performance individual são o principal instrumento 
utilizado por empresas para atrair talentos. E têm o apoio de gestores e consultores de 
recursos humanos. 
 
"A meritocracia tem como base a filosofia de 'a cada um de acordo com sua contribuição'. Na 
medida em que as empresas têm, em geral, um objetivo de lucro econômico, quem contribui 
mais e melhor para esse resultado deve merecer maior retribuição", afirma o consultor Laerte 
Leite Cordeiro. 
 
Isso não significa que a meritocracia é sempre justa. "Embora essa seja a filosofia, as decisões 
de recompensa nem sempre são isentas de paixões humanas e escolhas pessoais. Com o 
disfarce da aparente meritocracia podem ser cometidas muitas injustiças", avalia. 
 
De acordo com Cordeiro, é preciso ressaltar que o sistema nasceu como forma de inibir o 
protecionismo e o nepotismo. E, na teoria, o instrumento de avaliação, como sistema ou 
filosofia administrativa, vale para todas as posições da empresa, do faxineiro mais simples ao 
presidente. "Cada um deve ter sua recompensa de acordo com o nível relativo de contribuição 
à empresa", diz. 
 
Consultor do Hay Group, Leonardo Salgado concorda com a teoria, mas destaca um problema 
na aplicação prática desse instrumento para todos os níveis da empresa: o custo. "O impacto 
individual na empresa da performance de um funcionários de produção e de um alto executivo 
é muito diferente. E o custo para avaliar um presidente e quatro mil funcionários também", 
diz. 
 
Ana Paula Ramos, executiva da consultoria Across, ressalta que, em níveis de produção, a 
performance por programas de participação nos lucros e resultados é mais adequada. 
"Meritocracia tem que ter uma base de avaliação muito bem declarada, com metas qualitativas 
e não quantitativas, e muitas empresas deturpam isso", afirma. 
 
Entre os principais problemas da remuneração por performance está o desenvolvimento de um 
ambiente tão competitivo que pode atrapalhar o trabalho. "Pode-se criar um cenário em que, 
para um ganhar, outro tem de perder. E de nada adianta criar estrelas, que, sozinhas, não 
resolvem os problemas", avalia Salgado. De qualquer forma, as pessoas ficam mais 
estimuladas quando são reconhecidas. "Se o resultado financeiro é o mesmo quando o 
funcionário vai bem ou mal, o resultado é a mediocridade", diz. 
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