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MERITOCRACIA E GLOBAL COMPACT 

 
 
OBJETIVO GERAL 
 

Demonstrar através de uma ampla pesquisa, tanto teórica como prática, que a meritocracia 
é positiva e contribui no desenvolvimento das pessoas e das organizações. Por consequência, 
contribuindo na promoção dos direitos humanos proclamados internacionalmente. A meritocracia 
não meramente como um meio de competitividade, mas a partir da visão ontopsicológica, como 
um meio de promover a dignidade da pessoa humana, estando assim, em total consonância com os 
princípios gerais da ONU. 
 
 
Duração: Desde 2010, sem data/previsão de término.  
 
Entidade Executora: executado por várias empresas da iniciativa privada.  
 
Financiamento Proposto: sob responsabilidade de cada empresa que o executa.  
 
Resumo: Tem-se observado, na contemporaneidade, que as empresas que têm sucesso e crescem 
possuem uma característica em comum: investem na formação e qualificação das pessoas e 
valorizam seus colaboradores com base na competência, pelos seus méritos e resultados. Criaram 
uma relação de “ganha-ganha”. Dessa forma, verifica-se que a sua base está calcada na cultura da 
meritocracia. Sendo assim, a meritocracia pode ser um princípio e valor que, se bem adotada, pode 
contribuir na geração de trabalho decente que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem 
perseguido, integrando uma das metas do 1º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 
Para “acabar com a fome e a miséria” (ODM nº 1), uma das metas estabelecidas é “alcançar o 
emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, incluindo mulheres e jovens” (meta 
1B). Este trabalho se propõe a demonstrar através de uma ampla pesquisa, tanto teórica como 
prática, que a meritocracia é positiva e contribui no desenvolvimento das pessoas e das 
organizações. Por consequência, contribuindo na promoção dos direitos humanos proclamados 
internacionalmente. A meritocracia não meramente como um meio de competitividade, mas a 
partir da visão ontopsicológica, como um meio de promover a dignidade da pessoa humana, 
estando assim, em total consonância com os princípios gerais da ONU. Está interligado ao 2º 
Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, pois entende também que a cultura da meritocracia 
pode ser ensina e apreendida, se tornando assim uma pedagogia social de sujeitos agentes 
responsáveis na empresa, e que levam os resultados das ações meritocráticas a outros aspectos de 
suas vidas.  
 
Palavras-chave: meritocracia; educação e pedagogia no contexto de trabalho; 8 Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem dado importantes avanços no desenvolvimento social e econômico, mesmo 

com a crise econômica mundial, destacando-se como exemplo para o mundo. O fato da crise 

econômica mundial, deflagrada no 2º semestre de 2008, trouxe a questão do emprego ao centro 

dos debates, preocupando a comunidade internacional para o crescente índice de desemprego.  

O Governo Brasileiro, tem implantado diversas ações e programas sociais criando um 

ambiente favorável para o desenvolvimento da nação brasileira. 

Porém, cabe salientar o importante e fundamental papel que as empresas e os 

empreendedores desempenham no desenvolvimento social e econômico, pois são estes que geram 

emprego e renda.  

No início dos anos 1990, com a abertura do mercado brasileiro, houve a quebra de diversas 

empresas brasileiras, por falta de competitividade. Tal fator provocou uma mudança de 

mentalidade, seja empresarial como dos seus colaboradores, provocando uma verdadeira 

revolução silenciosa na cultura brasileira. Jamais se viu a entrada de tantas novidades, em tão 

pouco tempo, de métodos e instrumentos de gestão, em como administrar para fazer frente à 

concorrência internacional que estava dentro de sua casa. As empresas brasileiras que 

sobreviveram a esse impacto, todas passaram por uma profissionalização da gestão, adoção de 

programas de qualidade e produtividade e, fundamentalmente, uma mudança nas relações de 

trabalho. Se o mercado é regulado pela livre concorrência, a própria sociedade escolhe e seleciona 

os melhores, e não há como sobreviver se esta não repassa tal cultura para dentro de sua 

empresa/organização. Sendo assim, teve que rever e alinhar as relações de trabalho para ter 

competitividade. 

Dentro desse contexto, temos observado que as empresas que têm sucesso e crescem 

possuem uma característica em comum: investem na formação e qualificação das pessoas e 

valorizam seus colaboradores com base na competência, pelos seus méritos e resultados. Criaram 

uma relação de “ganha-ganha”. A sua base está calcada na cultura da meritocracia. 

O estudo da Ontopsicologia nos permite compreender a importância da “dialética do 

mérito, a dinâmica do capaz” (MENEGHETTI, 2004, p. 94) para a realização superior das pessoas 

em sentido integral, não somente em termos financeiros, mas enquanto espíritos no mundo. A 

ciência ontopsicológica aplicada ao business propõe a relação pautada pelo valor da competência 

competitiva, que se traduz pelo mérito daquele que sabe servir melhor. A Faculdade Antonio 
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Meneghetti, a FOIL e as empresas que têm aplicado o método ontopsicológico na sua gestão são 

exemplos vivos desta experiência. 

Sendo assim, a meritocracia pode ser um princípio e valor que, se bem adotada, pode 

contribuir na geração de trabalho decente que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

tem perseguido, integrando uma das metas do 1º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

Para “acabar com a fome e a miséria” (ODM nº 1), uma das metas estabelecidas é “alcançar o 

emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, incluindo mulheres e jovens” (meta 

1B). 

Para a concretização do objetivo e meta acima, o Governo Brasileiro criou o Plano 

Nacional de Trabalho Decente (PNTD) que visa “Gerar Trabalho Decente para Combater a 

Pobreza e as Desigualdades Sociais”, o qual está sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho 

e Emprego – MTE e é “considerada uma prioridade política do Governo brasileiro” (PNTD, 2010, 

p. 4). Em seu relatório traz uma definição sobre o trabalho decente como “o trabalho 

adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de 

garantir uma vida digna” (PNTD, 2010, p. 4). Ressalta também que para a OIT, a noção de 

trabalho decente se apóia em quatro pilares estratégicos: a) respeito às normas internacionais do 

trabalho; b) promoção do emprego de qualidade; c) extensão da proteção social; d) diálogo social. 

Porém, o desafio colocado não depende apenas dos governos, mas, fundamentalmente de 

quem gera o emprego - o setor privado, o setor produtivo, ou seja, as empresas. O engajamento do 

setor privado ao atingimento dos objetivos do milênio foi contemplado no oitavo objetivo. 

Mais concretamente, em Julho de 2000, o Secretário Geral Kofi Annan lançou 

formalmente o Pacto Global. Conforme Hanifa Mezoui “esta iniciativa leva companhias junto às 

organizações das Nações Unidas e outros órgãos para estimular a cooperação e construir um 

mercado global mais inclusivo e equilibrado. Convoca as companhias para abraçar os dez 

princípios universal dos direitos humanos, trabalho e meio ambiente”1. 

Diante disso, a disseminação da cultura da meritocracia pode ser um excelente caminho 

para o atingimento dos oito objetivos do milênio, contribuindo na promoção do emprego de 

qualidade e efetivamente construir um mercado global mais inclusivo e equilibrado. 

 

                                    
1 MEZOUI, Hanifa. O Pacto Global Hoje. Material Didático das aulas do Módulo Especial “Crise Planetária: solução 
pelos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) e a Organização das Nações Unidas, junto ao MBA Business 
Intuition da Faculdade Antonio Meneghetti, 2010. 
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A melhor contribuição que uma empresa pode dar não é apenas a geração de emprego, mas 

ser um promotor do desenvolvimento das pessoas, contribuindo na sua educação e, por 

conseqüência na sua evolução. 

 

2 OBJETIVOS 

 

O presente projeto tem por objetivo: 

1) Demonstrar através de uma ampla pesquisa, tanto teórica como prática, que a 

meritocracia é positiva e contribui no desenvolvimento das pessoas e das organizações. 

Por conseqüência, contribuindo na promoção dos direitos humanos proclamados 

internacionalmente (DUDH). A meritocracia não meramente como um meio de 

competitividade, mas a partir da visão ontopsicológica, como um meio de promover a 

dignidade da pessoa humana, estando assim, em total consonância com os princípios 

gerais da ONU; 

2) Desenvolver material para a disseminação da cultura da meritocracia, a partir da visão 

ontopsicológica, apresentando cases de sucesso, das melhores práticas de gestão e 

políticas organizacionais.  
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1 Significado, breve histórico e principais pensadores  

 

Primeiramente trataremos do termo meritocracia, seu significado e etimologias. 

 Lívia Barbosa (2008, p. 21) constata que “a meritocracia é pouco utilizada no falar 

cotidiano e não aparece no maior e mais popular dicionário de nossa língua, o famoso Aurélio (...) 

Essa sua condição de “escondida” não se trata apenas no plano do dicionário, mas também na 

dimensão conceitual. Nesta, a meritocracia aparece diluída nas discussões sobre desempenho e sua 

avaliação, justiça social, reforma administrativa e do Estado, neoliberalismo, competência, 

produtividade, etc., e nunca de forma clara e explícita”. 

 A autora constata ainda que “não há, do ponto de vista histórico, quase nenhuma 

preocupação da sociedade civil com essa questão, tampouco trabalhos e pesquisas sobre o tema” 

(BARBOSA, 2008, p. 21), confirmando nossa percepção quando decidimos empreender este 

artigo. 

 Etimologicamente meritocracia 2  é um termo que vem do latim “mereo” que significa 

merecer, obter e do grego “cratos ou cracia” que significa força, poder, governo. Portanto, é a 

forma de governo baseado no mérito. As posições hierárquicas são conquistadas, em tese, com 

base no merecimento e há uma predominância de valores associados à educação e à competência. 

 Barbosa faz uma distinção entre sistema meritocrático e ideologia meritocrática. Enquanto 

sistema, o mérito – o reconhecimento público da capacidade de cada um realizar determinada 

coisa ou posicionar-se numa determinada hierarquia com base nos seus talentos ou no esforço 

pessoal – é invocado como critério de ordenação dos membros de uma sociedade apenas em 

determinadas circunstâncias.  

 A meritocracia é adotada desde a Antiguidade. Confúcio e Han Fei são dois pensadores da 

China que propuseram um sistema baseado no mérito3. Na Europa temos o Napoleão Bonaparte 

que utilizou no exército e na vida política elementos da meritocracia. 

                                    
2 Disponível em  http://pot.wikipedia.org/wiki/Meritocracia. Acesso em 04/06/2010. 
3 O sistema de Governo Chinês até hoje é calcada na valorização do mérito, a exemplo da Câmara Alta denominada 
de Xianshiyuan, que significa literalmente “Casa da Virtude e do Talento”, citado por PAIM, Antonio in Daniel A. 
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 Atualmente a meritocracia vem sendo incorporada na cultura empresarial, através das 

várias formas e políticas de gestão de pessoas, como a gestão por competência, remunerações por 

produtividade, participação nos lucros, promoção com base na avaliação do desempenho, os 

próprios processos de seleção, etc. A sua adoção é universal, cada qual adequando a sua cultura 

local. Nesse sentido, Barbosa traz uma rica contribuição através de uma análise do conteúdo 

cultural da meritocracia no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão. 

 A autora constata que “o significado de meritocracia é uma variável subordinada ao 

significado de igualdade” (BARBOSA, 2003, p. 98). Porém, depende de qual igualdade se refere: 

igualdade de oportunidade (caso norte-americano), igualdade substantiva (caso brasileiro) ou 

ainda igualdade enquanto uniformidade e conformidade (caso do Japão) (BARBOSA, 2003, p. 98-

99). 

 A igualdade de oportunidade adotada pela cultura norte-americana, que atribui ao 

indivíduo total responsabilidade pelo seu próprio destino, significa direito de igual acesso de todos 

a tudo, e não como garantia de sucesso ou resultados. Na visão da autora esse é um motivo que 

contribui para que os norte americanos sejam excessivamente individualistas, sem uma 

preocupação social (BARBOSA, 2003, p. 37)  

 No caso do Japão, a meritocracia é adotada, porém esta é compartilhada com o grupo. 

Reconhece-se a importância das desigualdades naturais, seu poder disruptivo. As diferenças de 

resultados individuais são reconhecidas, mas não glorificadas sob a forma de recompensas 

materiais, status e prestígio (BARBOSA, 2003, pp. 99-101) 

 Já, no caso brasileiro, a igualdade substantiva parte do pressuposto de que as diferenças de 

habilidade e talento entre os indivíduos são resultado de suas diferentes posições sociais. Torna-se 

difícil avaliar objetivamente o desempenho porque nunca se considera a existência de igualdade de 

oportunidades, devido às desigualdades iniciais de posição social. Essa posição faz com que as 

pessoas não se julgam responsáveis por seus resultados, e todos se vêem determinados por 

condições históricas, não existem sujeitos históricos responsáveis. A consequência é uma 

permanente defesa dos benefícios pessoais obtidos e uma socialização daquilo que julgamos ser os 

benefícios alheios (BARBOSA, 2003, p. 98-99).  

Em nossa visão, essa posição fundamenta a origem da cultura assistencialista predominante 

na cultura brasileira. Pode-se dizer que essa é uma das razões porque uma parcela da sociedade 

                                                                                                                   

Bell – Beyond Liberal Democracy, Political Thinking for an East Asian Context. Princeton University Press, 2006. 
Acesso site www.flc.org.br/revista/materias_view.asp, acesso em 10/11/2011. 
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brasileira é contra o sistema meritocrático, pois na visão destes, faz a exclusão social e promove as 

desigualdades sociais ao invés da igualdade social.Autores como Ribeiro Valle e Ruschel 

defendem as idéias de Young (apud RIBEIRO VALLE y RUSCHEL, 2010), o qual argumenta 

que “ao preconizar a igualdade de oportunidades, a meritocracia acaba reforçando as 

desigualdades sociais e legitimando o domínio de uma elite bem-nascida”. Concluem em seus 

estudos sobre a “Política Educacional Brasileira e Catarinense (1934 – 1996) – uma inspiração 

meritocrática” que “corre-se o risco de fazer com que a autoridade legitimadora da escola – 

exercida pelo ‘meritocratismo’ ou por uma ‘competição meritocrática’ – continue multiplicando as 

desigualdades sociais” (RIBEIRO VALLE e RUSCHEL, 2010). 

 

3.2 O Tema no Brasil 

 

Nos últimos tempos, o tema meritocracia no Brasil vem sendo amplamente debatida, tanto 

no setor público, como privado. Cresce os artigos sobre o tema em revistas e jornais, antes 

considerado um tema tabu. Por exemplo, recentemente no Jornal O Globo, foi publicado matéria 

com o título “Honra ao Mérito – Cresce entre as empresas a adoção de políticas de gestão por 

competências” (O GLOBO, 02/05/2005, Caderno Boa Chance, p. 1-3). Um dos debates mais 

acalorados sobre a meritocracia tem sido na área da educação, reportagens sobre o tema tem sido 

uma constante. Nesse sentido, citamos a entrevista com o Secretário da Educação de São Paulo 

Paulo Renato Souza “Contra o Corporativismo” diz que “sem meritocracia não haverá avanços na 

sala de aula e que os sindicatos são um entrave ao bom ensino” (VEJA, 2009, p. 19). Em outra 

edição da Veja, temos a matéria sobre “A lição do mérito, anunciando que “as primeiras 

experiências brasileiras de premiar os melhores professores em sala de aula começam a dar 

resultado – e sintetizam um bom caminho para tirar nossos alunos das últimas colocações nos 

rankings mundiais” (VEJA, 2010, p. 106). Na mesma linha, em recentes reportagens do jornal 

Zero Hora “A Meritocracia em Debate – como melhorar a educação no Brasil” (ZERO HORA, 

30/05/2010, p. 4-5) e ainda “Salário do Professor – reforço no debate sobre a meritocracia” 

(ZERO HORA, 01/05/2010, p. 4-5). São demonstrações tanto de iniciativas privadas como 

públicas da necessidade de mudar as atitudes, posturas, políticas e cultura nas relações para ter 

qualidade e competitividade. 

Apesar do acalorado debate, ainda são poucos os estudos e dados estatísticos sobre a 

adoção da meritocracia e seus reflexos. Nesse sentido, da Revista Você S/A das “150 Melhores 
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Empresas para se Trabalhar” pode ser uma referência da evolução da cultura da meritocracia. 

Nota-se que todas as empresas eleitas adotam políticas que valorizam as pessoas, as qualificam e 

motivam a um empenho superior. São os próprios colaboradores que preferem essas empresas, que 

possuem orgulho em fazer parte destas. Portanto, a cultura da meritocracia não é algo imposto 

pelos empregadores, mas de interesse comum de ambas as partes, prova disso, por exemplo, está 

no critério adotado para a escolha das melhores, que dá um peso de 70% para a avaliação realizada 

pelos colaboradores. 

Nesse contexto, cabe mencionar a iniciativa e o esforço do Governo brasileiro em 

qualificar o trabalho, indo além da erradicação da fome e da pobreza. Através do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), instituiu o Plano Nacional de Trabalho Decente (PNTD), que visa 

gerar trabalho decente para combater a pobreza e as desigualdades sociais, sendo esse parte 

integrante do 1º ODM. O presente Plano está alinhado com o documento elaborado pela OIT 

“Para recuperar-se da crise: pacto global pelo emprego”, chamado urgente a uma ação mundial 

para colocar o emprego e a proteção social no centro das políticas de recuperação da crise (PNTD, 

MTE, 2009, p. 13). 

As inúmeras ações sociais e de políticas na gestão de pessoas, nota-se que contribui no 

atingimento das metas estabelecidas no PNTD, principalmente com relação à meta 1.3.1 que visa 

o “aumento do número de trabalhadores(as) qualificados(as), sendo 30% de aumento em 2011, 

50% em 2015 (PNTD, MTE, 2009, p. 13). 

As experiências exitosas merecem ser considerados nas políticas governamentais e 

construir efetivamente uma ação conjunta, Governo, empresas e sociedade em geral, em prol de 

um objetivo de interesse comum – o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

 

3.3 A visão ontopsicológica sobre a meritocracia 

 

 A Ciência Ontopsicológica nos permite elucidar o tema e esclarecer a partir de uma visão 

integral de como o ser humano é feito e quais os critérios para sua evolução e funcionalidade. A 

Ontopsicologia chegou a uma visão integral do ser humano, a partir das descobertas científicas na 

prática clínica com resultados exitosos. Portanto, “não tem uma moral ideológica baseada em 

opiniões de correntes filosóficas, baseia-se tout court nos resultados dos fatos. Seu escopo é 

mostrar como ser construtor de realidade de si mesmo” (MENEGHETTI, 2004, p. 130). 



                                       
 

 

 11

 Para a Ontopsicologia o homem é dotado de um potencial, de uma inteligência dada pela 

vida. O fim último de cada indivíduo é a auto-realização. A responsabilidade de cada indivíduo 

está em realizar historicamente esse potencial. Ao realizar bem a si mesmo, alcança a verdadeira 

felicidade. 

 A escola Ontopsicológica não é contra o assistencialismo em si, “os benefícios do 

assistencialismo integral e coletivo devem ser continuados: não posso ser eu mesmo se a 

dignidade humana de um outro homem é lesado” (MENEGHETTI, 2009, p. 186). Porém, faz 

ressalvas ao modo em que é feito o assistencialismo. “O assistencialismo de caridade se pode 

tolerar no plano biológico, mas não no psicológico porque significaria ‘colonizar a desgraça’ de 

modo caracterial” (MENEGHETTI, ibid.). 

 Meneghetti constata que “perdemos a dialética do mérito, a dinâmica do capaz”. E sustenta 

que: 

Insistir no assistencialismo é um assassínio ideológico, moral e psicológico. Estamos 
matando a verdadeira alma do homem prometeico que potencialmente existe em cada 
homem, a virtualidade do homem gênio. Com o pietismo e com esse coletivismo extremo, 
matamos a verdadeira mola do espírito de qualquer homem. (MENEGHETTI, 2004, p. 94). 

 

O excesso de assistencialismo subtrai a responsabilidade individual pela própria vida, 

enquanto o sistema meritocrático promove a dignidade humana, ajuda a cada um realizar a própria 

felicidade. É a melhor pedagogia social.  

Para a Ontopsicologia, “crescimento significa: evolução qualitativa do sujeito e do 

contexto” (MENEGHETTI, 2004, p. 97). 

Diante destas considerações, conclui-se que a meritocracia não é meramente uma forma de 

competitividade mercadológica, mas um critério intrínseco de valorização e de desenvolvimento 

do ser humano. Ao promovermos e retribuirmos por merecimento estamos premiando àqueles que 

foram responsáveis e coerentes na realização de si próprios. 

 Esse sentido ficou ainda mais evidente ao realizarmos as entrevistas com diversas 

lideranças, seja de empreendedores, executivos, acadêmicos e profissionais liberais. Grande parte 

dos empresários brasileiros de hoje são de origem humilde, que venceram por mérito próprio e 

carregam em seu âmago a realização do bem-estar comum, a preocupação com a sociedade, em 

contribuir com o desenvolvimento social. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Diante da falta de indicadores, efetuamos uma breve pesquisa de campo, mediante 

aplicação de questionários sobre o tema. Foram aplicados questionários para 21 (vinte e uma) 

empresas, utilizando-se os seguintes critérios para a escolha: 

 

a) porte de empresa, preponderantemente pequena e média empresa; 

b) diversificação de setores de atividades, incluindo indústrias, serviços, comércio, 

construção, nacionais, multinacionais; 

c) empresas que não são destaque na mídia na adoção da meritocracia, portanto não se 

aplicando para as empresas que prestaram depoimento. 

d) diversificação de localização, aplicando-se em 6 (seis) Estados brasileiros. 

A escolha destes critérios teve por objetivo obter um panorama que reflita a realidade das 

empresas em geral no contexto brasileiro. 

Teve por objetivo averiguar as seguintes questões relacionadas a meritocracia: 

a) grau de adoção da meritocracia na gestão das empresas; 

b) quais as principais formas de aplicação, visto que a meritocracia em geral está permeada 

nas políticas de pessoal. 

c) que resultados se verificam. 

 

4.2 Depoimentos sobre a Meritocracia 

 

Realizou-se também a pesquisa qualitativa, mediante entrevistas e depoimentos de 

lideranças que se destacam na adoção da meritocracia, despontam na representatividade social e 

que se dispuseram a contribuir abertamente com este projeto, distinguindo-se 3 (três) categorias, 

quais sejam: 
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1 – Empresas e organizações líderes com destaques e reconhecimento social por seus 

projetos ou ações sejam sociais, de gestão, qualidade, etc. 

2 – Empresas e organizações sediadas no Recanto Maestro ou que aplicam a 

Ontopsicologia na sua gestão. 

3 – Personalidades com destacada liderança social. 

 

 Ressalta-se ainda que os depoimentos foram espontâneos, baseados em três perguntas: 

 1 – Qual a sua opinião sobre a meritocracia? 

 2 – Você aplica a meritocracia. Se sim, cite exemplos. 

 3 – Que resultados você verifica ao aplicar a meritocracia? 

 A escolha das personalidades foram fundamentalmente lideranças que apresentam em seus 

projetos ou programas a preocupação com o desenvolvimento do ser humano  e da sociedade e 

não meramente o econômico. 

 

4.2.1 Empresas e organizações líderes com destaques e reconhecimento social 

 

1) Joal Teitelbaum 

Concedeu-nos a entrevista o Eng. Claudio Teitelbaum, jovem empreendedor, sócio e 

diretor da Companhia. 
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Colombo S/A 

  Concedeu-nos seu depoimento Sr. Adelino Colombo, sócio-fundador e atual 

Diretor-Presidente da Companhia. 

 

 

3) G

r

u

p

o

 

3) Randon - Instituto Elizabetha Randon 

 

Perfil Destaques 
- O Grupo Randon destaca-se pela atuação 

no ramo metal-mecânico e, mais 
recentemente, em agroindústria. 

- O Instituto Elizabetha Randon tem como 
principal projeto a inclusão social através 
da educação. 

- Atende em torno de 900 crianças  
- O modelo está sendo replicado através de 

franquias em outras localidades em nível 
nacional. 

- O Grupo Randon é referência nacional por 
implantar ações sociais, destacando-se o 
Projeto Florescer. 

- A Randon S/A foi também classificada na 
Revista VOCÊ S/A como uma das Melhores 
para se Trabalhar. 

 

Perfil Destaques 
- Escritório de engenharia e construção 

civil 
- situado no Estado do RS 
- numero de colaboradores: em torno de  

285 colaboradores diretos e indiretos. 

- É a construtora com mais premiações nas áreas 
de qualidade, produtividade e gestão ambiental, 
sendo referência em âmbito nacional.  

- Recebeu 6 (seis) troféus Qualidade RS, uma 
vez Prêmio da Fundação Nacional da Qualidade 
em 2003, por 5 (cinco) vezes o prêmio da 
Confederação Nacional da Indústria de Gestão 
Ambiental, o Premio Top Ser Humano da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos 
(2003), por 5 vezes da Câmara Brasileira da 
Construção Civil, o Reconhecimento por 
Inovação e Excelência da American Society for 
Quality (2006), dentre outros. 

Perfil Destaques 
- Uma das empresas líderes no comércio 

varejista. 
- Com sede no Estado do Rio Grande do Sul. 
- Possui mais de 340 lojas e em torno de 6,2 

mil colaboradores. 

- Foi premiada como uma das marcas mais 
lembradas pelo Top of Mind da Revista 
Amanhã. 

- É referencia e reconhecida no mercado pela 
qualidade do atendimento. 

- Também foi escolhida como uma das “150 
Melhores Empresas para se Trabalhar” da 
Revista VOCÊ S/A por dois anos 
consecutivos 
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4) Grupo Petrobrás 

 

 

Destaque especial será dado ao Grupo Petrobrás por ser signatária do Pacto Global da 

Organização das Nações Unidas, desde 2003. Isso significa que a Petrobrás conduz seus negócios 

de acordo com os princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, iniciativa por 

meio do qual as organizações se comprometem voluntariamente a cumprir e comunicar seu 

desempenho em relação a dez princípios relacionados a Trabalho, Direitos Humanos, Meio 

Ambiente e Transparência, conforme consta em seu Relatório de Sustentabilidade 20094. 

 

 

 

                                    
4 PETROBRÁS, Relatório de Sustentabilidade 2009. Disponível em seu site: 
http://www.petrobras.com.br/rs2009/pt/relatorio-de-sustentabilidade/, acesso em 15/11/2010. 

Perfil Destaques 
- Empresa líder do setor petrolífero brasileiro, 

fundada em 1953, nos últimos anos tem 
ocupado, com folga, o primeiro lugar no 
ranking das maiores empresas brasileiras; 

- é a quarta maior companhia de energia do 
mundo, com base no valor de mercado 
(2009); 

 
- seu conglomerado é composto por mais de 

600 empresas; 
- com sede principal no Estado do Rio de 

Janeiro; 
- possui em torno de 62 mil colaboradores. 

- Amplamente reconhecida e referência 
nacional em ações sociais; 

- Reconhecida e respeitada 
internacionalmente pelo seu quadro de 
pessoal altamente qualificado. 

- É signatária do Pacto Global desde 2003. 
- É representada no Conselho Internacional do 

Pacto Global através do seu Presidente 
Sérgio Gabrielli. 

- Dentre as diversas premiações recebidas em 
2009, destacamos o Top Social da 
ADVB/RJ; o 1o lugar em Marcas de 
Destaque em Responsabilidade Social pelo 
segundo ano consecutivo, realizada pela 
revista Seleções em parceria com Ibope 
Solutions; o 4o  lugar entre as empresas mais 
respeitadas do mundo segundo pesquisa 
divulgada pelo Reputation Institute; o 
prêmio do Petroleum Economist Award, 
sendo este o terceiro ano consecutivo 

- Por cinco anos consecutivos a Petrobrás é 
apontada a ‘Empresa dos Sonhos dos 
Jovens’, conforme pesquisa realizada pela 
Cia de Talentos e TNT. 
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 Concederam as entrevistas:  

a) A Eng.Maria Alice Deschamps, Gerente Executiva Tributária, que 

possui em sua área em torno de 900 colaboradores diretos. Em 2007, foi 

prestigiada com a homenagem de Madrinha da Plataforma P-54, que 

marcou a história de auto-suficiência do país. E, em 2009, eleita uma das 

dez mais admiradas executivas na área tributária da América Latina pela 

pesquisa da revista International Tax Review. 

b) Jorge Soares Sergipe - Gerente de Recursos Humanos. 

 

4.2.2 Personalidades com Destacada Liderança Social 

 

 A meritocracia é um tema que vem sendo discutido de forma ampla pela sociedade. Nesse 

sentido, entrevistou-se lideranças com destaque social, quais sejam: 

1) Yeda Crusius - Governadora do Estado do Rio Grande do Sul. O setor público cada vez 

mais tem adotado a meritocracia, como um método ou princípio de gestão pública, principalmente 

na área da educação. Dentro disso, o Estado do Rio Grande do Sul é uma das referências em sua 

aplicação. 

2) José Paulo Dornelles Cairoli – Presidente da Confederação das Associações Comerciais 

do Brasil (CACB) e Presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio 

Grande do Sul (Federasul). Empresário e liderança que se destaca em nível nacional pela firmeza 

dos seus posicionamentos em prol do desenvolvimento social e econômico. Reconhece a 

importância da meritocracia como base do desenvolvimento e constata os limitadores da lei em 

sua aplicação. 

 

4.2.3 Empresas e Organizações que integram o Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista 

Recanto Maestro (Recanto Maestro) 

 

 Realizamos entrevistas com as organizações e empresas sediadas no Centro Internacional 

de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro , por dois grandes motivos: 
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 1 – A Faculdade Antonio Meneghetti (AMF), que nos concede esta rara oportunidade de 

desenvolver também este projeto sobre o tema “Meritocracia e Pacto Global” (que integra o 

Projeto ODM da Faculdade), é parte integrante do Recanto Maestro. 

 2 – O Recanto Maestro, projeto já apresentado pela AIO – Associação Internacional de 

Ontopsicologia à ONU em 2007 no Annual Interministerial Review International Fair, foi 

considerado um “case de sucesso das ONG’s que possuem status geral e especial junto ao 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (...)  e evidenciando como é possível contribuir 

com os oito objetivos do milênio estabelecidos pela ONU, oportunizando trabalho digno e 

formação qualificada”5.   

 Pode-se dizer que o Recanto Maestro vive e respira a meritocracia, está intrínseca em tudo 

que ela promove. Sendo assim, através das entrevistas e depoimentos, concedidos por lideranças 

que participam do projeto Recanto Maestro, tem por intuito apresentar uma nova abordagem da 

meritocracia – sua importância, aplicações e resultados - a partir do foco no desenvolvimento 

humano, tendo em sua base a ciência Ontopsicológica, quais sejam: 

 

1) Associação Brasileira de Ontopsicologia (ABO) 

Concedeu-nos a entrevista Sr. Roberto Argenta, Presidente da ABO. Além da liderança 

junto à ABO, é sócio, fundador e Presidente da Calçados Beira Rio S/A, empresa referência no 

setor calçadista em nível nacional, a qual recebeu, dentre outros prêmios, por três vezes o de 

melhor empresa do setor de confecção e têxtil pela Revista Exame. 

 

2) Faculdade Antonio Meneghetti 

Instituição de ensino que nos tem oportunizado a desenvolver também este projeto sobre a 

Meritocracia, contribuindo com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

  Tem como foco “o desenvolvimento humano, inaugurando um novo cenário do ensino 

superior brasileiro, que une o desenvolvimento humano ao progressivo crescimento econômico e 

social. Como uma instituição que representa o espírito humanista, o princípio interdisciplinar 

                                    
5 CENTRO INTERNACIONAL DE ARTE E CULTURA HUMANISTA RECANTO MAESTRO. Recanto Maestro 
e ONU. Disponível em: http://www.recantomaestro.com.br/home_br.html. Acesso em 14/11/2010. 
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segundo a abordagem ontopsicológica norteia a nossa proposta de ensino, visando preparar 

homens aptos a resolver os constantes anseios da sociedade em contínua evolução”6. 

A partir desta abordagem diferenciada, de uma visão humanista, verificou-se como está 

inserido a meritocracia, qual a sua importância, seus reflexos e resultado. 

Concederam-nos a entrevista: 

a) Profª Ms. Helena Biasotto – Diretora da AMF; 

b) Sra. Paula Silva Bazzo – Secretária Acadêmica da AMF. 

 

3) Hotel Capo Zorial 

Sediado no coração do Recanto Maestro, voltado para eventos empresariais, público ou 

privado, nacional ou internacional, concebido com arquitetura OntoArte, prima pela 

excelência nos serviços e incentiva a formação dos jovens profissionais, principalmente 

locais, contribuindo no desenvolvimento da região. 

Concedeu-nos a entrevista Sra. Any Rothmann, Diretora da Companhia. 

 

4) Empresa Originale 

Iniciou seu empreendimento no Estado do Paraná e investiu na construção da sua 

fábrica de tapetes no distrito do Recanto Maestro, visando, fundamentalmente, implantar 

uma nova visão e conceito de empreendimento, com aplicação dos princípios e conceitos 

da Ontopsicologia na sua administração. 

Concedeu-nos a entrevista a Sra. Leda Baggio, sócia, fundadora e diretora da 

Companhia. 

 

5) Pousada Recanto 

Fruto da recuperação de uma antiga casa colonial italiana do início do século XX, também 

com arquitetura OntoArte e tem adotado de forma simples e prática os princípios de gestão da 

                                    

 
6 FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI. Institucional. Disponível em: 
http://www.faculdadeam.edu.br/institucional. Acesso em 14/11/2011. 
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escola FOIL – Formação Ontopsicológica Interdisciplinar e de Liderança, uma aplicação da 

Ontopsicologia no campo empresarial. 

Concedeu-nos a entrevista o Arquiteto Sr. Luiz Bessler, sócio-fundador e diretor da 

Companhia. Além da Pousada, administra diversas obras de construção civil no Recanto Maestro. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

5.1 O que acham sobre a meritocracia 

 

5.1.1 Empresas e organizações líderes com destaques e reconhecimento social 

 

Conforme Maria Alice Deschamps a “Petrobrás já nasce com a meritocracia.” Em sua 

visão “a meritocracia é fundamental, sem ela não há como desenvolver uma organização tão 

complexa como a Petrobrás” (informação verbal)7.Para Sérgio Gabrielli “a Petrobrás se orgulha da 

técnica, se orgulha da meritocracia. Ela tem demonstrado essa competência técnica, que se reflete 

nos seus processos de controle, nos seu processos de decisão, nas maneiras que se faz para 

escolher o que fazer. E isto não pode ser política, é critério predominantemente técnico”.8 

Para o Engenheiro Cláudio Teitelbaum “a meritocracia é fundamental e é base na política 

de gestão das pessoas, que permite construir um relacionamento duradouro, de fidelização” 

(informação verbal)9. Ainda na visão dele, “os colaboradores não trocam de emprego, meramente 

por salário, principalmente num mercado altamente aquecido como o da construção civil na 

atualidade, em que há falta de profissionais, a Companhia tem mantido seus profissionais graças a 

sua política” (informação verbal)10. 

Também para Maurien Randon Barbosa, que fala com entusiasmo do Projeto Florescer e 

afirma que “a meritocracia é uma maneira de estimular as pessoas a sempre se esforçarem a fazer 

o melhor, porque elas merecem aquilo que elas vão ganhar, então elas ganham por merecimento 

[...] é uma maneira de todo mundo se estimular a fazer cada vez melhor. (informação verbal)”11. 

Acrescenta ainda que “a meritocracia está sempre dentro das empresas Randon (informação 

verbal)12”. 

                                    
7 Entrevista exclusiva concedida pela Eng. Maria Alice Deschamps para este projeto na sede da Petrobrás, Rio de 
Janeiro, em maio de 2010. 
8 AEPET – Associação dos Engenheiros da Petrobrás. Transcrição de trechos da entrevista concedida por Sérgio 
Gabrielli, Presidente da Petrobrás, no Roda Viva, em 08 de junho de 2009, disponível no site 
http://www.aepet.org.br/index.php?zUDM2MjN2kDN20zbkVXZ052bj9FZpZiM98GZ1VGdu92Yf9GcpRnJ39Gaz91
bkVXZ052bj1jbvlGdjFmJvRWdlRnbvN2Xk5WZ052byZWPlN3chx2Y5czNzEzN, acesso em 13/11/2010. 
9 Entrevista exclusiva concedida pelo Erro! Fonte de referência não encontrada.em abril de 2010. 
10 Eng. Claudio Teitelbaum, op. Cit. 
11 Entrevista exclusiva concedida pela Maurien Randon Barbosa, na sede do Instituto Elizabetha Randon em junho de 
2010. 
12 Op. Cit. 
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 Adelino Colombo reforça nesta direção, ao afirmar que “a meritocracia é importante, é a 

melhor maneira de dar condições melhores para quem merece, quem faz jus e temos tido essa 

preocupação, de diversas maneiras, de forma mais lógica e justa de reconhecer os colaboradores 

(informação verbal)”13.  

 Conforme Roberto Argenta, “a meritocracia é algo extremamente importante, porque é 

inerente ao ser humano, todos buscam ser os melhores” (informação verbal)14. 

 Na visão da Governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, “a meritocracia 

é uma ferramenta de estímulo e de melhoria contínua da qualidade (informação verbal)15”. 

 Para a diretora da Antonio Meneghetti Faculdade, Helena Biasotto, “a meritocracia se 

refere a uma premiação por um bom desempenho de algo que uma pessoa produziu, é uma medida 

de valor, que tem seus valores medidos não só econômico, mas também em econômico, 

quantitativo, qualitativo e ideológico e porque não ontológico (informação verbal)”16. 

 Luiz Bessler17, ressalta que “a meritocracia é um sistema de gestão de promoção e de 

premiação dos colaboradores o mais justo possível, porque a pessoa é promovida, é feito um plano 

de desenvolvimento em cima do mérito que ela tem em função dos resultados que ela traz para a 

empresa”. 

 Da mesma forma, para Any Rothmann, diretora do Hotel Capo Zorial,  “é fundamental, 

primeiro porque numa empresa, as pessoas são entes vivos, então é um modo de você 

proporcionar na meritocracia um constante crescimento desses dois organismos, empresa e 

colaborador (informação verbal)18. 

 Da análise das afirmações acima, observa-se que as características mais citadas para a 

meritocracia são: 

1) A meritocracia é fundamental, significa que é mais do que importante no 

desenvolvimento das organizações. 

                                    
13 Entrevista exclusiva concedida por Adelino Colombo, na sede das Lojas Colombo S/A em junho de 2010. 
14 Entrevista exclusiva concedida por Roberto Argenta, no Recanto Maestro, RS em junho de 2010. 
15 Entrevista exclusiva para este projeto, concedida pela Governadora Yeda Crusius no Palácio do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul em maio de 2010. 
16 Entrevista exclusiva para este projeto, concedida pela Helena Biasotto na sede da Antonio Meneghetti Faculdade, 
em junho de 2010. 
17 Entrevista exclusiva para este projeto, concedida pelo Arq. Luiz Bessler na sede da Pousada Recanto, em junho de 
2010. 
18 Entrevista exclusiva para este projeto, concedida pela Any Rothmann na sede do Hotel Capo Zorial em junho de 
2010. 



                                    
 

 

 

2) É a forma mais justa na relação entre as pessoas, promovendo o crescimento a 

evolução das pessoas e da organização.

 

5.2 Adoção da Meritocracia 

 

 Quanto à adoção da meritocracia obtivemos os retornos através dos questionários

entrevistas. 

 

5.2.1 Com base nos questionários

Dos questionários, quando perguntados se adotam ou não a meritocracia, conforme gráfico 

abaixo, 67% das empresas e organizações responderam que adotam em suas políticas.

 

Destacam-se as seguintes práticas já amplamente adotas pelas empresas:

a) Políticas para desenvolvimento pessoal (Q.3), em torno de 80%.

b) Políticas de avaliação de desempenho (Q.2), em torno de 70%.

c) Políticas de incentivo à formação e educação (q. 8), quase 60%.

 

                                    
19 Sobre o resultado dos questionários, vide Anexo 
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usta na relação entre as pessoas, promovendo o crescimento a 

adoção da meritocracia obtivemos os retornos através dos questionários19 e das 

Dos questionários, quando perguntados se adotam ou não a meritocracia, conforme gráfico 

abaixo, 67% das empresas e organizações responderam que adotam em suas políticas. 

se as seguintes práticas já amplamente adotas pelas empresas: 

Resultado da Pesquisa por Questionário. 



                                    
 

 

 

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

Considerando que são preponderantemente pequenas e médias empresas, pode

que a meritocracia já está amplamente arraigada em nossa cultura. Demonstra

uma política preponderante das empresas corporativas e sim, começando a fazer parte d

cultura, da nossa sociedade como um todo.

Os indicadores evidenciam também o quanto a sociedade civil, através das empresas e das 

práticas de gestão se preocupam com o desenvolvimento dos profissionais, que buscam incentivá

los a progredir. Com isso, pode

qualidade do trabalho, na geração do trabalho decente, meta do PNTD

 

                                    
20 O Programa Nacional do Trabalho Decente é uma das metas previstas no 1
Brasileiro, conforme citado no item 3.2 

Q Política que adota ou não
2 Avaliação de desempenho
3 Política para desenvolvimento pessoal 
4 Política de benefícios vinc. ao desemp.
5 Remunerações variáveis 
6 Premiações ou bonificações
7 Ações ou projetos com prát. e exemplos
8 Incentivo à formação ou educação
9 Planos de sucessão 
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ando que são preponderantemente pequenas e médias empresas, pode-se concluir 

que a meritocracia já está amplamente arraigada em nossa cultura. Demonstra que deixa de ser 

preponderante das empresas corporativas e sim, começando a fazer parte da nossa 

Os indicadores evidenciam também o quanto a sociedade civil, através das empresas e das 

práticas de gestão se preocupam com o desenvolvimento dos profissionais, que buscam incentivá-

se afirmar que são os grandes contribuintes na melhoria da 

do Governo Brasileiro. 

Objetivo do Milênio pelo Governo 
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5.2.2 Cases de Sucesso de Empresas que Adotam a Meritocracia na Gestão 

 

Resultado das entrevistas e depoimentos que nos foram concedidos, relatamos a seguir os 

principais destaques de cases em que são adotados a meritocracia em sua gestão. 

A JOAL TEITELBAUM21, empresa de médio porte do ramo de engenharia e construção 

civil, sediada no Estado do Rio Grande do Sul, é referencia nacional em gestão empresarial, 

adotando políticas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Ações que visam o 

desenvolvimento do ser humano na sede e em seus canteiros de obras, tanto dos colaboradores 

diretos, terceiros e comunidades-chave. Merecem destaque, dentre outras, as ações como: 

1. Alfabetização no Canteiro de Obras: são montadas salas de aulas no próprio canteiro de 

obras, com toda a infra-estrutura e condições necessárias. Todos os alunos recebem 

alimentação (janta e lanche) e condução para voltarem para suas casas após o término 

das aulas.  

2. Eventos de Integração e Treinamentos Básicos: todo o colaborador que ingressa para 

trabalhar dentro das instalações da Joal Teitelbaum, seja ele direto ou terceiro, recebe 

um pacote completo de treinamento, composto de: 5S's, Política da Qualidade e Meio 

Ambiente, Saúde e Segurança, Coleta de Lixo Seletivo, Racionalização de Água e 

Energia, Procedimentos Operacionais e Instruções de Serviço, Código de Ética e 

Critérios de Excelência. 

3. ECOTIMES - Times de Ecologia: como parte integrante ao seu Programa de Gestão 

Ambiental, o Processo CONSERVE (Construção a Serviço da Ecologia), e como 

resultante de um Trabalho executado junto ao CNTL (Centro Nacional de Tecnologias 

Limpas), a partir de Julho de 1998, o Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum 

implantou em seus canteiros de obras diversos ECOTIMES, que têm a missão de 

"Buscar novas soluções e processos construtivos que utilizem Técnicas de Produção 

Mais Limpa nos Canteiros de Obras, obtendo-se uma melhoria da qualidade, 

produtividade e gestão ambiental". Participam destes times Engenheiros, Mestres de 

Obra, Oficiais (Pedreiros, Ferreiros e Carpinteiros) e Serventes, assim como um 

representante de cada sub-empreiteira de mão de obra.  

                                    
21  Todas as informações sobre a JOAL TEITELBUAM foram obtidas em entrevista exclusiva, mencionada 
anteriormente e das informações constantes em seu site www.joalteitelbaum.com.br. 
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4. Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho: O PC-MAT (Programa de Melhoria 

nas Condições do Meio Ambiente de Trabalho), implementado nos empreendimentos 

em construção desde 1998, é resultante da preocupação constante com o dia a dia no 

canteiro de obras, proporcionando condições de habitabilidade, como refeitório limpo, 

equipado com refrigerador, televisão, bebedouro e organizado, vestiário e EPI ´s, além 

da formação de grupos de trabalho para melhoria de índices de desperdício, 

conservação de energia e conscientização do pessoal de nível técnico e operacional. 

5. A partir de março de 2001, com a contratação da SL Consultoria para a área de MASS 

(Meio Ambiente, Saúde e Segurança), foram criados em todos os empreendimentos os 

Comitês de Segurança, cujas reuniões são quinzenais. Como estímulo aos funcionários 

e colaboradores, mensalmente, há um concurso de frases sobre segurança nas obras. O 

vencedor, ganha uma cesta básica do SESI e sua frase é transcrita em uma faixa que 

fica exposta no canteiro de obras.  

6. Dia da Qualidade: Ao final do ano, é realizado em um dos Canteiros de Obras o Dia 

da Qualidade. Este evento congrega todos os parceiros envolvidos e tem os seguintes 

objetivos:  

     - A integração entre todos os colaboradores e parceiros do Escritório de Engenharia 

Joal Teitelbaum; 

- A disseminação da Cultura da Excelência na Organização;  

     - A apresentação de trabalhos premiados em Concursos de Qualidade e Meio 

Ambiente;  

     - A elevação do Grau de Conhecimento das Funções de todos os colaboradores e 

parceiros;  

     - A premiação das pessoas que mais se destacaram no exercício de suas atividades 

durante o ano.  

7. Pesquisa de clima e levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento: 

Ao final de cada ciclo de planejamento, na reunião anual de Planejamento Estratégico, 

sempre são analisados, no item Força de Trabalho, a Estrutura de Cargos, 

Remunerações e Planos de Treinamento. Nessas pesquisas, são analisados itens como 

relacionamento com os engenheiros da empresa, condições de trabalho e necessidades 

de treinamento por eles sentidas, temperatura do ambiente de trabalho, ergonomia, 

eficácia dos meios de comunicação internos e externos, segurança, iluminação, nível de 
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ruído, relacionamento com colegas de trabalho, conservação do local de trabalho e uma 

parte para que façam sugestões de oportunidades de melhoria.  

8. Desenvolvimento do Capital Intelectual: A Joal Teitelbaum busca, como descrito em 

seu Planejamento Estratégico, desenvolver o capital intelectual da empresa e, por meio 

desta estratégia, aumentar o valor percebido dos seus produtos e serviços para os 

clientes e para a sociedade. Inovações tecnológicas e conhecimentos adquiridos são 

internalizados e compartilhados entre todas as partes interessadas, em reuniões do 

Conselho de Excelência e Reuniões Internas. 

9. Dia do Colaborador Atuante – DCA: No DCA, realizado mensalmente, são dadas 

sugestões e são debatidos assuntos do dia a dia do escritório e das obras, por todo o 

corpo de pessoas pertencentes a organização. Cada colaborador possui um formulário, 

onde anota as idéias que vão surgindo no dia a dia. Então, nessas reuniões, elas são 

repassadas ao Diretor de Qualidade, responsável pelo monitoramento das mesmas. Isto 

estimula a participação de todos e gera resultados financeiros positivos. Ao final do ano, 

todas as idéias geradas vão para o Livro de Sugestões, com o nome de cada 

colaborador ao lado de sua idéia (quer tenha sido implementada ou não) e a pessoa que 

mais contribuiu é premiada pelo feito. 

Das ações e políticas adotadas pela Companhia, nota-se a constante preocupação e 

interesse com o desenvolvimento das pessoas, com a qualidade de vida, as condições de trabalho, 

com o meio ambiente, etc. e promove tudo isso através da meritocracia, seja premiando os 

melhores ou promovendo-os. 

O GRUPO RANDON, através do seu INSTITUTO ELIZABETHA RANDON, mesmo 

num projeto que visa a inclusão social, tem em sua base a política da meritocracia, através da 

educação, incentivando a serem melhores, a serem vencedores na vida. Conforme matéria 

publicada na Revista VOCÊ S/A:  

Disposta a oferecer educação complementar a crianças e adolescentes de filhos de 
funcionários e da comunidade, a empresa criou há oito anos o Projeto Florescer. Por meio 
dele, há acesso a aulas de inglês, canto, coral, teatro, dança, entre outras atividades. O 
sucesso foi tão grande que logo seu modelo de educar virou franquia. Empresas privadas, 
ONGs e redes públicas buscaram o conhecimento da Randon para replicá-lo em suas 
comunidades. [...] O Florescer, que começou com 80 crianças de 7 a 10 anos, deverá 
atender cerca de 550 neste ano (2009), com idade até 14 anos. "Queremos atingir 1000 
crianças em breve", diz Raul Randon, presidente do conselho de administração do grupo, 
que conta com outras sete empresas. A preocupação com a formação dessas crianças não 
para por aí. Quando saem do Florescer, os jovens podem passar a frequentar o programa 
Qualificar, pelo qual fazem cursos voltados ao comércio e serviços ou formação técnica no 
segmento metal-mecânico, além de aulas de inglês e informática. Quando começou, em 
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2005, o Qualificar atendeu 20 jovens. Neste ano, serão formados 50 e a capacidade deve 
aumentar. No ano passado, teve início a construção de uma nova escola para atender 120 
aprendizes anualmente. A vocação social não é nova na empresa. Em 1963, foi criada a 
Fundação Abramo Randon, que leva o nome do pai dos fundadores e dono da oficina que 
deu início a tudo. O objetivo era prestar assistência social aos funcionários e dependentes, 
com benefícios como assistência funeral e auxílio complementar em casos de doença. Hoje, 
a fundação está instalada no recém-construído edifício do Centro de Saúde, inaugurado no 
ano passado, onde trabalham 28 profissionais para atender a média de 110 pessoas 
diariamente. A Randon também conta com um plano de saúde próprio e subsidia 70% da 
mensalidade paga pelos funcionários e seus dependentes. Ponto para a empresa, que, aos 60 
anos de trajetória, se destaca pelo segundo ano consecutivo como modelo em cidadania 
neste Guia. (VOCÊ S/A, 2009). 

 

O Projeto Florescer nasce através do sonho do seu fundador em “proporcionar às crianças e 

adolescentes melhores oportunidades de desenvolvimento humano e profissional” (TONET, 2009, 

p. 170). O projeto visa estimular os jovens a descobrir e desenvolver os seus talentos, base da 

meritocracia.  Isso demonstra não somente que é possível a inclusão social através da meritocracia, 

mas contribui para a igualdade de condições para a evolução de cada ser humano. 

A LOJAS COLOMBO S/A premiada por dois anos consecutivos como uma das 150 

melhores empresas para se trabalhar pela Revista VOCÊ S/A, tem em sua base a remuneração 

variável em toda a sua equipe, o que propicia a remunerar os melhores pelo empenho e resultados. 

Conforme reportagem da Revista Você S/A:  

“Quem entra numa das 357 unidades da rede de lojas de eletrodomésticos Colombo 
raramente sai de lá sem comprar o produto desejado por falta de informação. Treinamento é 
palavra de ordem na empresa, que tem sede na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha, está 
presente em cinco estados brasileiros, conta com centros de distribuição em Porto Alegre 
(RS), Curitiba (PR) e Sumaré (SP) e emprega cerca de 4800 pessoas. Nos últimos três anos, 
a empresa intensificou o investimento em cursos técnicos e comportamentais - um aumento 
significativo no faturamento. "Algumas lojas chegaram a crescer 250%", diz de 19,2 
horas/aula por funcionário em 2006 para 81,9 horas/aula em 2008. O esforço rendeu 
Rogério Mota Souto, diretor de recursos humanos e tecnologia. Para os funcionários, o 
resultado pôde ser sentido no holerite. É que a remuneração variável tem grande peso na 
composição do salário da equipe e é calculada com base em desempenho e cumprimento de 
metas de vendas. "O critério de remuneração é muito bom", diz um funcionário. Outro 
ponto elogiado são as oportunidades de crescimento na rede. "Há vários casos de colegas 
que viraram gerentes", diz outro funcionário. As decisões de promoções, porém, cabem à 
chefia. As vagas são informadas para as lideranças, que identificam os potenciais 
candidatos para participar do processo de seleção, mas isso parece não incomodar: "Vim de 
uma rede que não dava oportunidades para as mulheres", diz uma gestora. "Aqui, isso não 
acontece” (VOCÊ S/A, 2009) (g.n.). 

 

 A PETROBRÁS22, pelo seu porte e complexidade, “ela já é pelo menos umas duas ou três 

vezes maior do que quando eu fui admitido e já era muito grande naquele momento”, conforme 

                                    
22 As informações da Companhia foram obtidas através das entrevistas exclusivas concedidas para este projeto e 
disponíveis em seu site. 
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constata Jorge Soares Sergipe23 e, ainda, sendo companhia aberta, com ações nas bolsas de valores, 

somente é possível crescer a passos gigantescos através da meritocracia. Destacam-se a aplicação 

da meritocracia, dentre outtros, nos seguintes instrumentos e ações: 

 - toda a admissão de um colaborador é efetuado mediante concurso público. 

 - adota o sistema de Gerenciamento de Desempenho (GD), “importante referencial para o 

avanço de nível e promoção, os empregados são avaliados por suas metas e competências”24, na 

qual a meritocracia está presente e é o critério de base. Conforme Jorge Soares “o GD que é uma 

gestão de carreira importante [...] permite você reconhecer com critério e sem critério acaba sendo 

muito nocivo para uma organização”25. 

 - valoriza o reconhecimento não somente sob o aspecto financeiro, mas através de 

premiações, reconhecimento social. Um exemplo disso, a Eng. Maria Alice Deschamps, citada 

anteriormente, foi a primeira mulher a ser madrinha de uma plataforma, obtendo reconhecimento 

social em toda a organização. 

 São diversas, portanto, as ações e políticas em que estão intrínsecas a meritocracia. 

 

5.3 A Meritocracia na Gestão Pública26 

 

Também destacamos as iniciativas da ações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

que tem persistentemente procurado implementar uma política de meritocracia na gestão pública, 

o qual não é uma tarefa fácil pelas suas características históricas. Destacam-se na aplicação da 

meritocracia: 

- a remuneração por produtividade adotada em muitas carreiras, vinculadas em metas, 

tais como de arrecadação, de diminuição de despesas, em órgãos como da procuradoria 

do Estado, da fazenda estadual, dentre outros. 

- A carreira de gestor a qual é toda baseada na meritocracia.  

Em sua entrevista, a Governadora Yeda Crusius ressalta que “tudo o que é feito no Estado 

é mediante lei.”É o caso do magistério que houve a iniciativa de implantar uma política com base 

                                    
23 Op. Cit. 
24 PETROBRÁS, Relatório de Sustentabilidade 2009, op. Cit. 
25 Op. Cit. 
26  Todas as informações estão baseadas na entrevista concedida pela Governadora Yeda Crusius, op. Cit. 
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na meritocracia, porém pondera “para iniciar essa cultura nova ali no magistério, nós propusemos 

avaliar e se atingisse a meta pagaria um 14o salário, mas isso não andou, mas a gente quer fazer 

por lei, não adianta eu ou qualquer seguimento ter uma opinião como a que eu tenho, que a 

meritocracia faz a sociedade evoluir e traz autoestima para o servidor público e se isso não for 

discutido com a sociedade, transformando em lei”. Conclui com entusiasmo “mas nós já temos 

uma lei de meritocracia que é para a carreira de gestor criada esse ano, junto com a secretaria do 

planejamento, que é isso, vamos planejar o futuro”. 

De fato, implementar a meritocracia no setor público é um enorme desafio, pois é 

necessário antes da sua adoção realizar a passagem legal para que a mesma tenha aplicabilidade. 

Mais do que isso, é permitir que através do processo legislativo a sociedade possa discutir e, se 

não há maturidade para implementar uma determinada política, mesmo sendo boa, não vingará.  

 

5.4 Meritocracia e a Sociedade 

 

 Colacionamos aqui reflexões de destacadas lideranças, abordando  sobre o valor da 

meritocracia para a melhoria da nossa sociedade. Nesse sentido, Argenta27 afirma:  

Eu diria que isso (a meritocracia) vem desde Atenas, no início das olimpíadas, onde sempre 
se deu a medalha de ouro aos melhores. E talvez o esporte seja a maneira onde mais se 
destaca hoje a meritocracia. Nenhum torcedor da seleção brasileira me diria que o treinador 
não convocasse os melhores. E o que é convocar os melhores? É a meritocracia. Então a 
meritocracia é presente no ser humano, todo o ser humano busca ser o melhor e a cada dia 
melhor, dentro do campo que atua, dentro da comunidade onde está. E na medida em que 
nós provocarmos a todas as pessoas a serem melhores, consequentemente a sociedade será 
melhor.  

 

 Na mesma linha Cairoli28 afirma: 

A meritocracia não nasceu só agora, é uma coisa muito mais antiga, ... é que agora estão 
usando essa terminologia.No caso da confederação29 que tem 87% das empresas são micro 
e pequenas empresas, elas já fazem isso há muito tempo, já existe na relação informal entre 
o empreendedor e o funcionário sem documento, sem nada. Se precisar fazer uma entrega, 
um pedido, um esforço, trabalha aqui que tu ganha mais tanto, paga na hora. ... é uma 
meritocracia criada de balcão, não é uma coisa formal que nada mais é do que o benefício 
direto pra quem ajudou a cumprir aquela meta, aquela etapa. 

  

                                    
27 Op. Cit. 
28 Op. Cit. 
29 Confederação das Associações Comerciais do Brasil - CACB 
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 Apesar dos benefícios da meritocracia, de já fazer parte dos usos e costumes, da nossa 

cultura e ter a comprovação dos seus benefícios,não somente econômicos, mas para o 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade, ela não está recepcionada pela legislação, 

principalmente a legislação trabalhista. Cairoli30 faz uma reflexão e argumenta: 

A meritocracia é uma ferramenta com muito mais condição de valorizar a quem se dedica 
mais e tem mais resultado. Nada mais justo do que ser remunerado. Então a meritocracia é 
sem dúvida nenhuma uma ação moderna de resultados e dar um benefício àquele que 
ajudou a construir essa relação, esse crescimento da sua empresa. O que nos atrapalha no 
meu entender é que nós temos uma legislação trabalhista do tempo de Getúlio Vargas, que 
ela foi muito importante naquele processo mas hoje ela está obsoleta, tem muitas coisas que 
precisam ser mexidas. E isso está travando que se faça nas empresas, que se faça nos 
Estados e nós termos efetivamente um avanço e que esse avanço é efetivamente um 
benefício para aqueles que se dedicam. É uma coisa tão óbvia, porque não vou remunerar 
uma pessoa que contribui mais do que a outra? O grande resultado é que todos ganham é 
um ganha-ganha.[...] Porque senão a pessoa entra numa empresa e ela vai crescendo por 
medida de ser mais velha e não por competência. [...] Faz uma carreira por tempo de 
serviço e não por capacidade, então nós temos que dar uma avaliada como sociedade essa 
importância. [...] Porque gostando ou não, o mercado globalizado nos impõe a sermos mais 
eficazes do que éramos no passado. O que nos atrapalha no meu entender é o 
conservadorismo, o medo do desconhecido e nós nos acostumamos com isso (informação 
verbal). 

  

 A legislação é algo que precisa ser continuamente revista, adequada aos novos tempos, de 

acordo com a evolução da sociedade, é algo que deve ser funcional em manter a ordem e permitir 

o progresso. No início se preocupou em assegurar os direitos fundamentais e isso está se 

consolidando. Sendo assim, é preciso pensar no progresso do ser humano, para tanto, a 

meritocracia pode ser a melhor política para os novos avanços da sociedade moderna.  

 

5.5 A Ontopsicologia e a Meritocracia 

 

 Com o intuito de trazer uma visão prática da aplicação da Ciência Ontopsicológica e sua 

correlação com a meritocracia, colacionamos aqui depoimentos de empresários e lideranças que 

são construtores do Projeto Recanto Maestro. 

Conforme Paula Bazzo, “a meritocracia na verdade é um resultado de um trabalho 

responsável, por parte daquele que assumiu a vontade de fazer alguma coisa” e lembra que “a 

faculdade tem como norte a visão ontopsicológica do homem, o protagonista e responsável, que 

responde por suas ações (informação verbal)”. 

                                    
30 Op. Cit. 
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 Ela aborda ainda como é aplicada a meritocracia na Faculdade Antonio Meneghetti: 

Fundamentalmente a faculdade tem um diferencial de trazer o conhecimento ontopsicológico em 
todos os semestres, e é um conhecimento que implica na responsabilização da pessoa. Não é o 
conhecimento em si, mas é o sujeito diante da vida e isso o jovem por um lado quer, o jovem quer 
que alguém diga: meu filho acorda, vai trabalhar, vai construir a tua vida. E quando tu propõe isso 
ao jovem, ele responde, se é inteligente, sério, coerente ele responde e começa a colher os resultados, 
ainda que pequenos na juventude. Porque o problema do jovem é que a gente tem pressa, a gente 
quer o resultado logo, mas não espera fazer uma construção. E isso é uma contraposição ao mérito. 
O mérito exige que tu sejas coerente com aquilo que tu escolheste.Então existe um momento em que 
é um sacrifício, é um sacro ofício, ou seja, estou fazendo aquilo para o meu ganho futuro.  

 

 Bazzo complementa, contrapondo ao assistencialismo: 

Se procura já dentro da sala de aula levar essa contraposição da forma mentis responsável versus a 
forma mentis assistencial, não no sentido de que uma é melhor do que a outra, tem momentos que é 
importante a ajuda assistencial, porém o problema é quando aquele assistencialismo se torna um 
vicio por parte de quem é assistido, então não incentiva mais a pessoa a se desenvolver, a se tornar 
pessoa, a crescer profissionalmente, a crescer socialmente, a ser feliz justamente por se desafiar 
nisso e conseguir por mérito próprio a própria realização (informação verbal)31. 

 

 Traz o seu próprio exemplo, argumentado que “aqui na faculdade eu sou uma pessoa que 

vim de uma trajetória de mérito. Eu comecei lá embaixo, fazendo faxina, por exemplo, então eu 

tive uma progressão de ganho, de responsabilidade de resultado claro de um esforço, de uma 

coerência e a gente precisa ser humilde (informação verbal)”32. 

 E conclui dizendo que “o reconhecimento, não é necessariamente um reconhecimento 

financeiro, ele é relativo; é um reconhecimento de ganho de personalidade, um reconhecimento 

existencial (informação verbal)”33. 

 Outro case de aplicação da meritocracia, com visão Ontopsicológica é o Projeto 

Conquistando a Perfeição do Grupo Beira Rio. Conforme Roberto Argenta34: 

Basicamente nós procuramos que todas as pessoas, mensalmente elas apresentem aquilo que elas 
fizeram de melhor. Os seus pontos positivos, aquilo que durante o mês foi feito e deu uma melhora, 
e nesse momento quando ela passa isso para os colegas primeiro ela tem o protagonismo de 
apresentar suas ações, e isso todos querem e todos gostam. Ser o protagonista de poder apresentar o 
que se faz, e faz bem feito, e apresentando para as outras pessoas o que ela faz bem feito ela se torna 
professor dessas outras pessoas, no outro momento o seu colega apresenta aquilo que ele faz bem 
feito, naquele momento ele é aluno. Então nos criamos uma dinâmica onde todos são professores e 
todos são alunos, porque todos têm algo a ensinar e todos têm algo a aprender (informação verbal). 

 

A empresária Leda Baggio nos concede o seguinte depoimento: 

                                    
31 Op. Cit. 
32 BAZZO, Paula. Op. Cit. 
33 BAZZO, Paula. Op. Cit. 
34 Op. Cit. 
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Eu vejo a meritocracia como uma grande oportunidade, das pessoas quererem realizar aquilo que é o 
melhor delas. Nós partimos do homem protagonista responsável, este homem, sendo responsável, 
ele resgata o melhor de si mesmo, dentro da sua potencialidade vai tentar fazer o melhor que puder. 
Então nós trabalhamos com as pessoas e com os valores que essas pessoas possuem, é uma 
pedagogia de responsabilização, de evolução, de transformação do ser humano, naquilo e até onde 
ele quer chegar. [...] é importante verificar nas pessoas como o produto vai evoluindo e junto se vê a 
própria evolução daquela pessoa (informação verbal)35. 

 

 Baggio, também ressalta a importância da humildade nesse processo: 

Uma coisa que é importante é a humildade das pessoas, até que ponto aquela pessoa consegue ter 
humildade, de ser capaz de servir primeiro, e geralmente são essas pessoas que vão mais longe. 
Dentro da nossa empresa, por exemplo, tem uma pessoa que começou como faxineira, fazendo 
serviço simples, tendo humildade e hoje ela é uma líder de um processo de produção. Como chegou 
a isso? Por capacidade e vontade (informação verbal)36. 

 

A diretora da Faculdade Antonio Meneghetti, Helena Biasotto nos concede o seguinte 

depoimento: “nós somos uma instituição nova, nós temos dois anos, nós temos um quadro de 

carreira e nós estamos construindo tudo com base na meritocracia (informação verbal)”37. 

Exemplifica, ao dizer que “o aluno que tem as melhores notas tem um desconto na 

mensalidade (informação verbal)”38. Faz também uma ressalva quanto ao assistencialismo, ao 

complementar “você tem que premiar o aluno, mas não se pode assistir o aluno (informação 

verbal)”39.  

Além disso, Biasotto pontua o diferencial do Recanto Maestro: 

Estar trabalhando aqui (no Recanto Maestro) é diferente. A proposta do Recanto é construir pessoas, 
construir o Recanto na qual se espera da faculdade e construindo as pessoas por si, dentro do 
ambiente, constrói o ambiente, o ambiente cresce.  

 

Na visão de Any Rothmann: 

Se nós aplicamos (a meritocracia) é justamente por acreditarmos que tanto a empresa como o 
indivíduo possuem um objetivo, esse objetivo ele deve, de certo modo, andar junto, é uma única 
coisa. No momento em que o colaborador consegue ter essa mesma visão, essa mesma concepção, 
nos estamos introduzindo a autoconstrução do nosso colaborador. A empresa passa a ser uma 
passagem para essa pessoa que se forma, que busca se tornar um indivíduo de sucesso (informação 
verbal40. 

 

                                    
35 Op. cit. 
36 Op. cit. 
37 Op. cit. 
38 Op. cit. 
39 Op. cit. 
40 ROTHMANN, Any, op. cit. 



                                    
 

 

 

 Ao analisarmos os depoimentos acima, os aspectos mais citados e ressaltados são a 

responsabilidade, o protagonismo, a humildade, o ganho de personalidade, a evolução da pessoa 

ou desenvolvimento da personalidade.

 Sendo assim, a meritocracia não é algo mer

primordialmente é algo intrínseco ao ser humano. 

 Nota-se que em primeiro lugar vem a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da 

personalidade. A competitividade, o crescimento da empresa é uma conseqüência

aplicação dessa lógica é fundamental o sistema meritocrático. 

Do quanto exposto, pode

Ontopsicologia com os depoimentos concedidos, apresentando total harmonia. Com isso, 

demonstrando a aplicabilidade dos seus conceitos com sucesso e, fundamentalmente, a sua 

contribuição para a construção de uma sociedade mais evoluída, dando protagonismo ao espírito 

humano. 

 

5.6 Resultados verificados com a adoção da meritocracia

 

 
5.6.1 Com base na pesquisa pelos questionários
 
 Com relação à pergunta sobre os resultados verificados com a adoção da meritocracia 

realizada mediante questionário, foram muito positivas. Destacam

com a adoção de políticas meritocráticas,

e de outro os ganhos da organização. Senão vejamos:

 

 a) em todas as questões relacionadas aos colaboradores foram altamente satisfatórios, 

demonstrando que são os principais apoiadores e incentivadore

base na meritocracia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

Ao analisarmos os depoimentos acima, os aspectos mais citados e ressaltados são a 

responsabilidade, o protagonismo, a humildade, o ganho de personalidade, a evolução da pessoa 

ou desenvolvimento da personalidade. 

Sendo assim, a meritocracia não é algo meramente para competência mercadológica, mas 

primordialmente é algo intrínseco ao ser humano.  

se que em primeiro lugar vem a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da 

personalidade. A competitividade, o crescimento da empresa é uma conseqüência

aplicação dessa lógica é fundamental o sistema meritocrático.  

Do quanto exposto, pode-se concluir que há uma correlação da visão científica da 

Ontopsicologia com os depoimentos concedidos, apresentando total harmonia. Com isso, 

do a aplicabilidade dos seus conceitos com sucesso e, fundamentalmente, a sua 

contribuição para a construção de uma sociedade mais evoluída, dando protagonismo ao espírito 

esultados verificados com a adoção da meritocracia 

a pesquisa pelos questionários 

Com relação à pergunta sobre os resultados verificados com a adoção da meritocracia 

realizada mediante questionário, foram muito positivas. Destacam-se como resultados satisfatórios 

com a adoção de políticas meritocráticas, de uma lado a mudança na satisfação dos colaboradores 

e de outro os ganhos da organização. Senão vejamos: 

a) em todas as questões relacionadas aos colaboradores foram altamente satisfatórios, 

demonstrando que são os principais apoiadores e incentivadores da adoção de uma política com 
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Ao analisarmos os depoimentos acima, os aspectos mais citados e ressaltados são a 

responsabilidade, o protagonismo, a humildade, o ganho de personalidade, a evolução da pessoa 

amente para competência mercadológica, mas 

se que em primeiro lugar vem a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da 

personalidade. A competitividade, o crescimento da empresa é uma conseqüência natural. Para a 

se concluir que há uma correlação da visão científica da 

Ontopsicologia com os depoimentos concedidos, apresentando total harmonia. Com isso, 

do a aplicabilidade dos seus conceitos com sucesso e, fundamentalmente, a sua 

contribuição para a construção de uma sociedade mais evoluída, dando protagonismo ao espírito 

Com relação à pergunta sobre os resultados verificados com a adoção da meritocracia 

se como resultados satisfatórios 

de uma lado a mudança na satisfação dos colaboradores 

a) em todas as questões relacionadas aos colaboradores foram altamente satisfatórios, 

s da adoção de uma política com 



                                    
 

 

 

 
b) Com relação aos resultados à organização, também são satisfatórios, destacando

melhorias na qualidade, produtividade e satisfação dos clientes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sendo assim, demonstra-s

meritocracia, na qual tanto colaborador como a empresa ou organização ganham.

 
 
5.6.2 Com base nas entrevistas 
 
 Por ocasião das entrevistas, ao serem questionados sobre os resultados verificado

adoção da meritocracia, tivemos a comprovação da sua validade e a certeza de ser o melhor 

caminho para o desenvolvimento da sociedade.

Maurien Randon Barbosaconstata, com satisfação, na sua experiência com o Projeto 

Florescer: 

Eles saem daqui r
esforço que eles tiverem e assim como eles são ajudados aqui, eles são estimulados a 
ajudarem lá fora, tem uns que já tocam na igreja da comunidade, que já ajudam nas festas 
da comunidade. Tem g
fica muito grato de saber que eles estão propagando essa idéia eles foram ajudados, aqui 
eles tem tudo de graça, esse acompanhamento o transporte, alimentação e eles acabam 
também repas
participar. [...]Tem alunos aqui que já viajaram, tem um que ganhou uma bolsa por merecer 
mesmo, porque ele era muito bom no inglês, e ele foi inscrito numa bolsa para estudar lá 
fora e foi pro EUA ficou 1 ano e hoje ele é funcionário da Randon na área da exportação 
(informação verbal)

 
Para Cláudio Teitelbaum, que atua no setor da construção civil, um mercado altamente 

competitivo e com escassez de profissionais qualificados, geran

destaca “a fidelidade que o colaborador tem com a empresa (informação verbal)”

 

                                    
41 BARBOSA, Maurien Randon, op. cit.
42 TEITELBAUM, Claudio, op. cit. 

                               

b) Com relação aos resultados à organização, também são satisfatórios, destacando

melhorias na qualidade, produtividade e satisfação dos clientes. 

se que é possível uma relação de ganha-ganha, com a adoção da 

meritocracia, na qual tanto colaborador como a empresa ou organização ganham.

Por ocasião das entrevistas, ao serem questionados sobre os resultados verificado

adoção da meritocracia, tivemos a comprovação da sua validade e a certeza de ser o melhor 

caminho para o desenvolvimento da sociedade. 

Maurien Randon Barbosaconstata, com satisfação, na sua experiência com o Projeto 

Eles saem daqui realmente com uma noção de que a vida depende deles mesmos, do 
esforço que eles tiverem e assim como eles são ajudados aqui, eles são estimulados a 
ajudarem lá fora, tem uns que já tocam na igreja da comunidade, que já ajudam nas festas 
da comunidade. Tem gente que já ensina o vizinho, ensina a fazer as tarefas. Então a gente 
fica muito grato de saber que eles estão propagando essa idéia eles foram ajudados, aqui 
eles tem tudo de graça, esse acompanhamento o transporte, alimentação e eles acabam 
também repassando aquilo que eles sabem pra outras que não tiveram a oportunidade de 
participar. [...]Tem alunos aqui que já viajaram, tem um que ganhou uma bolsa por merecer 
mesmo, porque ele era muito bom no inglês, e ele foi inscrito numa bolsa para estudar lá 

e foi pro EUA ficou 1 ano e hoje ele é funcionário da Randon na área da exportação 
(informação verbal)41. 

Para Cláudio Teitelbaum, que atua no setor da construção civil, um mercado altamente 

competitivo e com escassez de profissionais qualificados, gerando disputas entre as empresas, 

destaca “a fidelidade que o colaborador tem com a empresa (informação verbal)”

BARBOSA, Maurien Randon, op. cit. 
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b) Com relação aos resultados à organização, também são satisfatórios, destacando-se as 

ganha, com a adoção da 

meritocracia, na qual tanto colaborador como a empresa ou organização ganham. 

Por ocasião das entrevistas, ao serem questionados sobre os resultados verificados com a 

adoção da meritocracia, tivemos a comprovação da sua validade e a certeza de ser o melhor 

Maurien Randon Barbosaconstata, com satisfação, na sua experiência com o Projeto 

ealmente com uma noção de que a vida depende deles mesmos, do 
esforço que eles tiverem e assim como eles são ajudados aqui, eles são estimulados a 
ajudarem lá fora, tem uns que já tocam na igreja da comunidade, que já ajudam nas festas 

ente que já ensina o vizinho, ensina a fazer as tarefas. Então a gente 
fica muito grato de saber que eles estão propagando essa idéia eles foram ajudados, aqui 
eles tem tudo de graça, esse acompanhamento o transporte, alimentação e eles acabam 

sando aquilo que eles sabem pra outras que não tiveram a oportunidade de 
participar. [...]Tem alunos aqui que já viajaram, tem um que ganhou uma bolsa por merecer 
mesmo, porque ele era muito bom no inglês, e ele foi inscrito numa bolsa para estudar lá 

e foi pro EUA ficou 1 ano e hoje ele é funcionário da Randon na área da exportação 

Para Cláudio Teitelbaum, que atua no setor da construção civil, um mercado altamente 

do disputas entre as empresas, 

destaca “a fidelidade que o colaborador tem com a empresa (informação verbal)”42.  
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Ao ser perguntado sobre os resultados com a adoção da meritocracia, Jorge Soares da 

Petrobrás também confirma, dizendo: 

 
Bom os benefícios são bem diretos, benefícios no ambiente organizacional, as pessoas 
sentem prazer de trabalhar, as pessoas tem visibilidade do efeito que o trabalho dela tem para 
o resultado da unidade, ou do resultado da gerência, então isso tem ganhos mútuos, tanto para 
a organização, como para a projeção funcional da própria pessoa. [...]O empregado trabalha 
melhor, ele contamina positivamente o grupo. Então a meritocracia quando ela é, existe na 
sua plenitude, e é exercida, ela traz muitos benefícios (informação verbal)43. 

 
 

Adelino Colombo observa nos seus colaboradores os efeitos contagiantes de felicidade e 

orgulho, quando fazem por merecer: 

 
As pessoas quando querem, acontecem coisas parecem impossíveis viu, mas se fazem, isso 
é boa vontade, é a disposição de fazer. Então eu fico muito feliz quando eu visito uma loja, 
as pessoas me falam muito isso, ‘olha fiz isso, fiz aquilo’. Ainda hoje visitei uma loja e o 
gerente me dizia o seguinte: ‘seu Colombo estou com vocês há trinta e poucos anos, me 
sinto muito orgulhoso em trabalhar na sua empresa, aqui me chamam de fulano de tal da 
Colombo, nem sabem meu sobrenome (informação verbal)44. 
 

 
Argenta faz uma reflexão da razão em que a meritocracia é positiva e quão útil é para o 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, utilizando o exemplo do Projeto Conquistando a 

Perfeição adotado em sua organização: 

 
Porque nós fizemos as pessoas pensar e raciocinar, e quando elas fazem melhor dentro da 
empresa, elas procuram se aprimorar dentro da empresa, elas vão fazer melhor na sua vida 
pessoal, na sua casa.[...]Vai ser um exemplo de melhorias na comunidade onde ela vive e 
nós provocamos o que? Nós provocamos uma evolução das pessoas, se a pessoa evolui ela 
vive melhor e se ela vive melhor, ela vai buscar uma educação melhor para o seu filho. Ele 
vai estimular coisas boas. Esse é o ponto essencial, é conquistar a perfeição da pessoa e, 
como conseqüência, nós teremos a melhora do produto, a melhora da empresa sim, mas eu 
digo que antes de um programa econômico, é um programa humano. É através da evolução 
das pessoas que nos teremos uma qualidade melhor. Primeiro foco é a pessoa, a 
conseqüência e o resultado daquela pessoa é que vai dar a conseqüência da empresa melhor, 
do produto melhor, enfim. E também essas pessoas todo o mês além de apresentar um 
crescimento, ela já diz: ‘para o próximo mês eu vou aprimorar isso, dessa forma e aquilo 
dessa forma’. Então ela já se propõe a fazer melhor o mês seguinte, e ela expõe perante os 
seus colegas, e seus colegas aprendem, e depois ela ouve os seus colegas, e ela aprende com 
os seus colegas, todos são estimulados. Para ser professor ela precisa se aprimorar, é uma 
competição extremamente saudável onde todos buscam a medalha de ouro, todos buscam 
ser melhores. E quando se dá a oportunidade da pessoa ser protagonista, é uma meritocracia, 
que muitas vezes é mais importante ser protagonista do que simplesmente dar uma 
recompensa financeira. Ela busca também um reconhecimento social, e quando ela faz 
melhor ela merece esse reconhecimento (informação verbal)45. 

 
 

                                    
43 SERGIPE, Jorge Soares, op. cit. 
44 COLOMBO, Adelino, op. cit. 
45 ARGENTA, Roberto, op. cit. 
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Dos anos de estudo e experiência à frente do Hotel Capo Zorial, Any Rothmann sintetiza: 
 

Aplicando a meritocracia eu consigo fazer com que as duas coisas andem no caminho do 
sucesso, então o resultado é evidente. O primeiro resultado é uma empresa viva e dinâmica, 
o segundo resultado é a auto-realização do nosso colaborador, é um colaborador que 
trabalha e além de buscar o seu crescimento profissional, traz consigo a ambição de ser e 
querer mais e isso automaticamente traz o mesmo sentido e o mesmo escopo para a 
empresa. No final a meritocracia é um reconhecimento de ganha-ganha, a empresa ganha e 
o colaborador ganha46. 

 

 Da análise dos resultados verificados com a adoção da meritocracia, pode-se concluir que: 

 1 – são altamente positivos e satisfatórios os resultados com a adoção da meritocracia, 

tanto com base nos questionários como pelas entrevistas. 

 2 – destacam-se os ganhos para ambas as partes, colaborador e empresa. 

 3 – Os resultados mais destacados são os subjetivos, ou seja, de motivação, estímulo, bem-

estar, orgulho. São valores de ganho de personalidade e não tanto do financeiro, este passa a ser 

uma consequência natural. 

 Pode-se sintetizar que a meritocracia cria um ciclo virtuoso de crescimento da sociedade. 

Da melhoria de cada pessoa, esta provoca a melhoria do seu ambiente de trabalho, da sua casa, da 

sua comunidade local. Da melhoria de milhares de pessoas, teremos, por conseqüência, a melhoria 

da sociedade como um todo. 

 

  

                                    

 
46 ROTHMANN, Any, op. cit. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Retomando o ponto de partida, de fazer um link entre meritocracia e Global Compact, 

objeto desse trabalho, conclui-se que: 

1 – considerando o quão válido e útil é a adoção da meritocracia como princípio, política 

ou sistema nas organizações, demonstrado neste trabalho. 

2 – considerando o quão importante é a contribuição do terceiro setor e das empresas para 

o atingimento dos oito objetivos do milênio. 

A recepção da meritocracia como um dos princípios do Global Compact seria, 

provavelmente, um excelente caminho para impulsionar e promover a verdadeira evolução da 

sociedade humana. Não simplesmente da subsistência da espécie humana, mas enquanto 

inteligências e espíritos do mundo. 

 Pode-se dizer que já houve a recepção implícita através dos dez princípios do Global 

Compact. O case da Petrobrás, a qual é signatária desde 2003 do Global Compact, se orgulha de 

ter toda a política de gestão de pessoas calcada na meritocracia. Orgulho este não meramente da 

direção, mas defendido pelos seus colaboradores. E a gestão de pessoas está totalmente alinhada 

com os dez princípios, principalmente o segundo e o terceiro princípio, quais sejam: garantir que 

não são cúmplices de abusos dos direitos humanos e os negócios devem assegurar a liberdade de 

associação e o efetivo reconhecimento do direito coletivo de barganha. 

Seria muito belo, um dia ver a meritocracia ser recepcionada de forma explícita nos 

princípios gerais da ONU. Com esse intuito, colacionou-se diversos exemplos de aplicação da 

meritocracia, restando comprovado a sua consolidação nos usos e costumes da nossa sociedade e 

seu valor para o desenvolvimento social. Juntamente a isso, a visão Ontopsicológica contribui para 

uma análise segura, do seu valor ao ser humano. Sendo assim, deixa de ter sentido a preocupação 

do uso exploratório e das possibilidades de gerar desigualdades sociais, ao contrário, a verdadeira 

justiça social é possível através da meritocracia. Portanto, a meritocracia pode ser um sistema que 

nos possibilita essa passagem, da realização existencial, individual e coletivo.47 

 

 

  

                                    
47 Para maiores elucidações vide PETROBRAS, Pacto Global das Nações Unidas in: Relatório de Sustentabilidade 
2009. 
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ANEXO – RESULTADO DA PESQUISA POR QUESTIONÁRIO 

 

 

 

  

1
Sim (Ano) % Não %

14 67% 7 33%

2
(S) Sim % (N) Não %

Avaliação de desempenho 15 71% 6 29%
Política para desenvolvimento pessoal 17 81% 4 19%
Política de benefícios vinc. ao desemp. 7 33% 14 67%
Remunerações variáveis 13 62% 8 38%
Premiações ou bonificações 11 52% 10 48%
Ações ou projetos com prát. e exemplos 8 38% 13 62%
Incentivo à formação ou educação 13 62% 8 38%
Planos de sucessão 6 29% 15

3

(M) 
Melhorou 
Muito %

(B) 
Resultado 
Foi Bom % (I) Indiferente %

(R) Não 
Gerou 

Resultados %
(N) Não Se 
Aplica % TOTAL

Eliminou a acomodação 5 24% 8 38% 2 10% 1 5% 5 24% 21
Aumentou a produtividade 2 10% 10 48% 2 10% 1 5% 6 29% 21
Melhorou a qualidade (serviços ou prod.) 4 19% 9 43% 2 10% 1 5% 5 24% 21
Aumento da satisfação dos clientes 4 19% 8 38% 3 14% 1 5% 5 24% 21
Melhorou a rentabilidade/lucratividade 2 10% 8 38% 1 5% 2 10% 8 38% 21
Ret. dos talentos/profissionais - red. da

rotatividade 3 14% 8 38% 5 24% 0 0% 5 24% 21
Melh. a imag., reconhec. Públ. ou posic.

no merc. e socied. 4 19% 6 29% 3 14% 1 5% 7 33% 21
Os colaboradores estão mais motivados 5 24% 9 43% 2 10% 0 0% 5 24% 21

Mudou o nível de qualificação dos colabor. 2 10% 12 57% 2 10% 0 0% 5 24% 21
Mudou o nível de satisfação dos colabor. 5 24% 10 48% 1 5% 1 5% 4 19% 21
Melhorou o ambiente de trabalho 6 29% 9 43% 1 5% 1 5% 4 19% 21

Melhorou a qualidade de vida dos colabor. 4 19% 10 48% 1 5% 2 10% 4 19% 21

A Meritocracia tem gerado resultados?

COMENTÁRIOS 

21

TOTAL 

QUESTIONÁRIO

TOTAL 
21

Adoção de políticas ou métodos na Companhia/Organização?

Adoção da Meritocracia em suas políticas, gestão, princípios, valores e/ou filosofia?

21
21
21
21

PROJETO ODM: MERITOCRACIA E O PACTO GLOBAL
AUTORES: Iria Martins, Luiz Fernando Somenzi, Mami Ueno e Maria Lúcia Diniz                                                                            

21
21
21
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