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LIDERANÇACEO EM FOCO

Experiência 
e inovação 
marcam a 
trajetória da 
Adilis

Uma visão 
europeia 
sobre carreira 
e equidade 
de gênero
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Nos tempos atuais, de competi-
ção entre as empresas, há um con-
senso entre líderes a respeito da 
importância do fator humano como 
diferencial na busca por resultados. 
Neste sentido, é essencial buscar 
instrumentos de gestão de pessoas 
que promovam produtividade. Entre 

eles está o conceito de meritocracia, 
que traz para as organizações uma 
filosofia saudável de reconheci-
mento e competitividade aliada ao 
trabalho em equipe, estimulando 
o crescimento da corporação como 
um todo.

Nascida do encontro da palavra la-

tina meritum, que significa “mérito”, 
com o sufixo grego cracía, que quer 
dizer “poder”, a palavra meritocracia 
poderia ser descrita como “poder do 
mérito”, em que posições hierárqui-
cas são conquistadas à base do me-
recimento, competência individual e 
destaque no grupo. Segundo a Dra. 

Reconhecimento 
é a chave paRa 

gerar resultados
Por  Fernando Senna
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Fernando Senna 
é consultor gestor da 

5A Talentos. Mestre 
em Administração 
de Empresas pela 

USCS, possui ampla 
experiência em 

Recursos Humanos, 
tendo atuado em 

grandes empresas dos 
segmentos financeiro e 

de consultorias

Livia Barbosa, pesquisadora da Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-RJ) que estuda o 
assunto, a meritocracia proporciona 
maior justiça do que outros sistemas 
hierárquicos, uma vez que as distin-
ções não se dão por gênero, etnia ou 
fatores biológicos ou culturais.

Para garantir que os melhores 
resultados de um sistema merito-
crático sejam obtidos, o papel do 
líder é central. Cabe a ele gerenciar 
a equipe para estimular as buscas 
individuais por resultados, porém 
sempre com foco na produtividade, 
apostando na integração dos cola-
boradores. 

A remuneração pode ser conside-
rada um dos principais instrumentos 
de gestão de pessoas, que tem como 
objetivo manter o equilíbrio interno 
e externo dos salários praticados, 
atrair e manter profissionais, recom-
pensar o desempenho e estimular os 
funcionários para uma cultura de re-
sultados e realização de metas. Um 
modelo de remuneração adequado 
e eficaz deve ter flexibilidade e ali-
nhamento com os demais processos 
de gestão de pessoas, como feedba-
cks constantes e acompanhamento 
de metas, além de ser focado, so-
bretudo, nos objetivos estratégicos 
da organização. Porém, se essas 
premissas e conceitos não estiverem 
integrados de forma plena com o 
conceito e prática efetiva da meri-
tocracia, não há como potencializar 
desempenhos, aumentar a produti-
vidade e alavancar resultados. Para 
que um sistema meritocrático seja 
implementado é importante contar 
também com um processo estrutu-
rado de avaliação de desempenho, 
com clareza na definição e com inte-
gração entre as metas da organiza-
ção, equipe e do indivíduo. 

Também é necessário que o ges-
tor realize feedbacks periódicos, não 
menos de duas vezes ao ano, com a 
sua equipe. Nesses momentos, se-
rão apontados quais são os pontos 
fortes e quais devem ser melhora-
dos por cada colaborador. Em uma 
pesquisa realizada pela consultoria 

americana de desenvolvimento de 
liderança Zenger/Folkman, mais de 
70% dos entrevistados afirmaram 
que seu desempenho melhoraria 
caso recebessem mais feedbacks 
corretivos. Nesse sentido, é impor-
tante que o gestor conheça e saiba 
aplicar métodos profissionais nas 
reuniões, para que os colaborado-
res que receberão esta devolutiva 
absorvam os detalhes importantes 
para o seu crescimento sem que per-
cam a motivação para crescer neste 
processo. É um processo delicado e 
que requer uma grande inteligência 
emocional da liderança, mas que, se 
for conduzido corretamente, será 
um grande aliado do processo meri-
tocrático da empresa.

Portanto, os conceitos filosóficos 
da meritocracia devem ser claros e de 
entendimento pleno das lideranças e 

das equipes. É preciso ter um sistema 
de gestão do desempenho objetivo 
e com metas e prazos bem definidos, 
e um programa de avaliação consis-
tente com a participação efetiva das 
lideranças para o alinhamento das 
expectativas. Além de trazer moti-
vação para as equipes, um programa 
meritocrático sólido também ajuda a 
fortalecer as bases institucionais da 
empresa e todo o seu quadro orga-
nizacional, criando um ambiente de 
trabalho desejado pelos melhores 
profissionais do mercado. 

Na cultura da 5A Talentos o ser 
humano é o principal componente 
da engrenagem corporativa. Por isso 
oferecemos um serviço completo, 
sob medida, com visão de continui-
dade e focado na gestão integrada 
de pessoas como principal fator de 
melhoria da produtividade.
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SUA EMPRESA PRECISA
DE MAIS PRODUTIVIDADE?

Então está na hora de você implementar o
PROGRAMA EMPRESA CONSCIENTE

Mente
Mindfulness

Corpo Reconhecimento
Meritocracia e FeedbackQualidade de Vida

www.5a.com.br

Saiba como

bit.ly/empresaconsciente


