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Meritocracia ganha espaço
nas empresas brasileiras
nal trabalha menos acaba tendo
uma remuneração menor do que
os outros, o que nem sempre
As empresas brasileiras estão caagrada as pessoas.”
da vez mais atentas às diversas
O consultor explica também
formas de motivar seus funcionáque a análise de desempenho
rios. E um dos modelos de gestão
tem como objetivo engajar as
adotados por algumas delas é a
pessoas e pode ser utilizada em
meritocracia, que remunera finantodos os níveis da empresa.
ceiramente os funcionários por
“Quando você compartilha memeio da análise de desempenho.
tas com todos os setores você geEspecialista no assunto, Jora uma cumplicidade entre os
sué Bressane Junior, consultor
profissionais. A área de venda deda Gemte Consulting, conta que
pende da produção e finanças
teve contato com esse modelo
precisa do setor de vendas.”
de gestão há mais de 20 anos,
Segundo o especialista em
quando trabalhava na Ambev.
meritocracia, engana-se quem
“Lá fora o conceito já estava conpensa que o modelo de gestão
solidado, principode ser utilizapalmente em bando apenas nas
O processo
cos. A Ambev foi
grandes corporatornou-se mais
uma das pioneições. O consultor
forte no Brasil a conta que já realiras na implantação desse modelo
zou a inserção do
partir de 2000,
no Brasil.”
modelo em uma
De acordo com influenciado pelas escola. Questionamultinacionais
o consultor, o país
do sobre as metas
tem grandes oporestabelecidas,
tunidades para implantar esse
Bressane é rápido: “Pode ser um
modelo de gestão. “Quando a
índice de classificação, alunos
empresa implanta a meritocraque permanecem na unidade.
cia é necessário uma mudanças
São várias as possibilidades que
de cultura interna. Ela se torna
a empresa pode explorar, basta
um valor da empresa, e valor
identificar qual a meta que comnão se discute”, destaca.
panhia espera atingir.” Outro miJosué que participou do proto que Bressane desmitifica é o
cesso de implantação da meritoporte das empresas que podem
cracia em companhias como Amreceber a meritocracia. “Recenbev, Sony e na Companhia Brasitemente fizemos a implantação
leira de Cartuchos (CBC) revela
em um escritório de advocacia
que muitas vezes viu profissiocomposto por 13 funcionários.”
nais saírem das empresas por
A meritocracia, segundo exnão acreditarem nesse tipo de
plica o consultor, é um modelo
gestão. “A meritocracia é um moque pode variar de empresa padelo que remunera de acordo
ra empresa, mas ressalta que o
com a performance do profissioprincípio é o mesmo: dividir o
nal. E, nesse caso, se o profissiolucro com as pessoas. “O execu-
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Prática disseminada em mercados como o americano, no Brasil ainda é restrita às grandes companhias
Rafael Palmeiras
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Josué Bressane: meritocracia pode ser implantada tanto em grandes como em pequenas empresas
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tivo precisa acreditar que isso
vai gerar mais valor para a companhia.” Porém, o consultor argumenta que o processo ainda
tem sido lento no Brasil, tendo
se tornado um pouco mais forte
a partir dos anos 2000, influenciado pelas companhias multinacionais. “Hoje a meritocracia já
é mais pulverizada nas grandes
organizações. Mesmo assim alguns mercados ainda são mais
conservadores, como o químico
e petroquímico.” ■
Paulo Fridman/Bloomberg
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PIONEIRISMO DA AMBEV

A

Murillo Cosntantino

Pioneira na implantação
da meritocracia, a política
de remuneração da
Ambev se dá em dois
níveis: participação nos
lucros e bônus de acordo
com a conquista de metas.
A remuneração é feita
com salários fixos
e variáveis e se dá
de diferentes formas
para colaboradores,
vendedores, analistas e
diretores. Os funcionários
ainda têm diversos
benefícios, frutos de
parcerias da Ambev
com outras empresas.

Benefícios para o
empregado vão além
do ganho financeiro
Plano de saúde, carro e parceria
com empresas de serviços
também funcionam como atrativos

O “Guia Salarial 2012”, estudo
elaborado pela consultoria Hays
em parceria com o Instituto de
Ensino e Pesquisa (Insper), mostra que 68,7% dos entrevistados
confirmaram que já oferecem ganhos variáveis como componente relevante do pacote de remuneração. Em 23,1% dos casos, essa fatia pode alcançar 50% dos
ganhos do trabalhador.
E os benefícios não ficam apenas no quesito financeiro para
82,8% dos entrevistados. Segundo o levantamento entre os benefícios ofertados aparecem
saúde (94%), celular (87,2%),
carro (59,1%) e parcerias com
empresas de serviços (51,4%).
De acordo com os consultores 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 a metas, e tam-

bém para benefícios, sejam financeiros ou não.
Porém Josué Bressane Junior,
consultor da GEMTE Consulting
acredita que o modelo de meritocracia deve ser transparente
dentro das empresas. “As pessoas têm que saber o quanto podem ganhar se baterem a meta
estabelecida”, alerta o consultor que acredita que a remuneração deve ser financeira.
Gestão pública

O governo do Rio de Janeiro foi
pioneiro ao implantar o modelo
de gestão por desempenho nos
órgão dos estados. Os primeiros a
se enquadrarem nesse modelo foram os funcionários do Detran RJ que caso superem as metas
propostas em sua área de trabalho serão premiados em dinheiro. Segundo o presidente do Detran, Fernando Avelino, a performance dos funcionários será avaliada a cada semestre e o servidor
que atingir o máximo aproveitamento poderá receber até quatro
salários de bonificação, totalizando 17 salários no ano. ■ R.P.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.

