
O “Guia Salarial 2012”, estudo
elaborado pela consultoria Hays
em parceria com o Instituto de
Ensino e Pesquisa (Insper),mos-
tra que 68,7% dos entrevistados
confirmaramque já oferecemga-
nhos variáveis como componen-
te relevante do pacote de remu-
neração. Em23,1%dos casos, es-
sa fatia pode alcançar 50% dos
ganhos do trabalhador.
E os benefícios não ficam ape-

nas no quesito financeiro para
82,8%dos entrevistados. Segun-
do o levantamento entre os be-
nefícios ofertados aparecem
saúde (94%), celular (87,2%),
carro (59,1%) e parcerias com
empresas de serviços (51,4%).
De acordo com os consulto-

res da Hays, em um cenário de
alta demanda por mão de obra
especializada e um alto senso
crítico em relação ao volume de
impostos pagos, os candidatos
olham com mais atenção para
bônus atrelados ametas, e tam-

bém para benefícios, sejam fi-
nanceiros ou não.
Porém Josué Bressane Junior,

consultor da GEMTE Consulting
acredita que o modelo de meri-
tocracia deve ser transparente
dentro das empresas. “As pes-
soas têm que saber o quanto po-
dem ganhar se baterem a meta
estabelecida”, alerta o consul-
tor que acredita que a remunera-
ção deve ser financeira.

Gestão pública
O governo do Rio de Janeiro foi
pioneiro ao implantar o modelo
de gestão por desempenho nos
órgãodos estados.Osprimeiros a
seenquadraremnessemodelo fo-
ram os funcionários do Detran -
RJ que caso superem as metas
propostas em sua área de traba-
lho serão premiados em dinhei-
ro. Segundo o presidente do De-
tran, FernandoAvelino, a perfor-
mancedos funcionários será ava-
liada a cada semestre e o servidor
que atingir o máximo aproveita-
mento poderá receber até quatro
saláriosdebonificação, totalizan-
do 17 salários no ano. ■ R.P.

As empresas brasileiras estão ca-
da vez mais atentas às diversas
formasdemotivar seus funcioná-
rios. E um dos modelos de gestão
adotados por algumas delas é a
meritocracia,queremunera finan-
ceiramente os funcionários por
meio da análise de desempenho.
Especialista no assunto, Jo-

sué Bressane Junior, consultor
da Gemte Consulting, conta que
teve contato com esse modelo
de gestão há mais de 20 anos,
quando trabalhava na Ambev.
“Lá fora o conceito já estava con-
solidado, princi-
palmente emban-
cos. A Ambev foi
uma das pionei-
ras na implanta-
ção desse modelo
no Brasil.”
De acordo com

o consultor, o país
temgrandes opor-
tunidades para implantar esse
modelo de gestão. “Quando a
empresa implanta a meritocra-
cia é necessário uma mudanças
de cultura interna. Ela se torna
um valor da empresa, e valor
não se discute”, destaca.
Josué que participou do pro-

cesso de implantação damerito-
cracia emcompanhias comoAm-
bev, Sony enaCompanhia Brasi-
leira de Cartuchos (CBC) revela
que muitas vezes viu profissio-
nais saírem das empresas por
não acreditarem nesse tipo de
gestão. “Ameritocracia éummo-
delo que remunera de acordo
comaperformance do profissio-
nal. E, nesse caso, se o profissio-

nal trabalha menos acaba tendo
uma remuneraçãomenor do que
os outros, o que nem sempre
agrada as pessoas.”
O consultor explica também

que a análise de desempenho
tem como objetivo engajar as
pessoas e pode ser utilizada em
todos os níveis da empresa.
“Quando você compartilha me-
tas com todos os setores você ge-
ra uma cumplicidade entre os
profissionais.A áreadevendade-
pende da produção e finanças
precisa do setor de vendas.”
Segundo o especialista em

meritocracia, engana-se quem
pensa que o modelo de gestão

pode ser utiliza-
do apenas nas
grandes corpora-
ções. O consultor
conta que já reali-
zou a inserção do
modelo em uma
escola.Questiona-
do sobre as metas
estabe lecidas ,

Bressane é rápido: “Pode ser um
índice de classificação, alunos
que permanecem na unidade.
São várias as possibilidades que
a empresa pode explorar, basta
identificar qual ameta que com-
panhia espera atingir.”Outromi-
to que Bressane desmitifica é o
porte das empresas que podem
receber a meritocracia. “Recen-
temente fizemos a implantação
em um escritório de advocacia
composto por 13 funcionários.”
A meritocracia, segundo ex-

plica o consultor, é um modelo
que pode variar de empresa pa-
ra empresa, mas ressalta que o
princípio é o mesmo: dividir o
lucro com as pessoas. “O execu-

tivo precisa acreditar que isso
vai gerar mais valor para a com-
panhia.” Porém, o consultor ar-
gumenta que o processo ainda
tem sido lento no Brasil, tendo
se tornado um pouco mais forte
a partir dos anos 2000, influen-
ciado pelas companhiasmultina-
cionais. “Hoje a meritocracia já
é mais pulverizada nas grandes
organizações. Mesmo assim al-
guns mercados ainda são mais
conservadores, como o químico
e petroquímico.” ■

Benefícios para o
empregadovão além
doganho financeiro
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Meritocracia ganha espaço
nas empresas brasileiras
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




