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APRESENTAÇÃO
Olá, é um prazer ter você aqui conosco. O assunto deste e-book é Motivação e 
Meritocracia.

Vamos conversar sobre tudo o que envolve essas duas questões, falaremos 
sobre como despertar a motivação, como ela é construída e percebida e sobre as 
ferramentas que podem ser utilizadas.

Tudo será embasado dentro de um cenário de meritocracia, mas uma meritocracia 
realista, pensada para ser aplicada facilmente em sua escola. 

Não querermos entrar em discussões muito aprofundadas sobre esse termo, 
pois sabemos que cada um pode ter uma visão diferente sobre o que significa  
“meritocracia” e como ela pode ser aplicada no dia a dia.

Nosso intuito é demonstrar como dentro de um ambiente empresarial – e, vale 
lembrar que qualquer escola também é uma empresa - a meritocracia pode 
encontrar espaços para desenvolver o engajamento de todos.

Se você está lendo esse e-book, é porque já conhece o nosso trabalho e sabe da 
seriedade do conteúdo que produzimos. Garantimos que tudo o que está escrito 
aqui é baseado em estudos, em anos de experiência e em muita pesquisa.

Caso você deseje saber mais ou se interesse por algum assunto abordado, entre 
em contato conosco. Nós adoraremos ouvir o que você pode dizer sobre os temas 
abordos.

Sinceramente, equipe EMME



NENHUM MANTENEDOR 
CONSEGUE ÓTIMOS RESULTADOS 
SOZINHO, CONCORDA?

VOCÊ NÃO ESTÁ LENDO UM 
LIVRO DE REGRAS!

Precisamos das pessoas! Não há tecnologia ou processos que funcionem sem a 
participação delas. Por isso, a gestão da equipe precisa ser objeto de muito estudo, 
carinho e análise - a começar pelo cuidado com as pessoas que fazem parte da sua 
equipe. Assim, os líderes devem se preocupar com os detalhes que tornam o traba-
lho dos profissionais mais agradável e inspirador. 

Dentro da gestão de pessoas, existem diversos assuntos: comunicação, trabalho em 
equipe, treinamento e desenvolvimento etc. Neste e-book, falaremos sobre motiva-
ção e meritocracia, ou seja, sobre apenas uma parte do processo de gestão de pes-
soas. 

ATENÇÃO: nosso intuito não é criar um livro de regras. Queremos, porém, sensibilizar 
a equipe de gestão para que tenha um olhar mais apurado sobre o que significa 
meritocracia e como aplicá-la.

Para iniciarmos essa discussão, apresentaremos a definição de meritocracia com a 
qual trabalharemos aqui: meritocracia é um sistema ou modelo de hierarquização e 
premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo. 

Bertolt Brecht, um escritor e forte crítico do sistema capitalista, afirmou: “Que tempos 
são esses em que nós temos que bonificar o óbvio”. Como será que podemos 
aplicar essa frase a um sistema empresarial? Premiar pontualidade, assiduidade, 
participação nas atividades, responsabilidade etc. não seria premiar o óbvio? Afinal, 
essas são obrigações inerentes à condição de colaborador de um ambiente, seja ele 
qual for. Por isso mesmo, não seria preciso premiar...

Porém, o que queremos é que nossos colaboradores realizem o óbvio tão bem feito, 
tão preciso, tão diferente, que nenhum concorrente estará à nossa altura. O intuito é, 
então, aumentar a participação de todos colaboradores, a motivação e a criatividade 
no ambiente escolar.

Claro que as palavras, assim soltas, parecem muito mais fáceis do que a verdadeira 
ação. Temos a consciência de que, no cotidiano, muitas vezes a motivação dos 
colaboradores fica prejudicada, e é bem difícil para a equipe de gestão despertar 
esse interesse novamente.

Isso está fazendo sentido para você? 



COMO SABER SE A 
MINHA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO PRECISA 
DE MOTIVAÇÃO E 
DE UM SISTEMA DE 
MERITOCRACIA?



PRIMEIRAMENTE, VOCÊ PRECISA DESCOBRIR SE HÁ 
UM PROBLEMA REAL E QUAL É ESSE PROBLEMA.

O comportamento dos seus colaboradores é o melhor termômetro para saber como está 
o clima na sua instituição de ensino. A famosa “conversa de bebedouro” – expressão 
presente nos escritórios pelo mundo - pode gerar informações relevantes sobre como 
as coisas estão acontecendo. 

ALGUNS PROBLEMAS COMUNS SÃO:

• falta de assiduidade: muitos colabo-
radores faltam regularmente ou entre-
gam atestados médicos com grande 
frequência;

• descompromisso com os resultados: 
colaboradores não comemoram altas 
nos números, nem parecem preocu-
pados quando a instituição enfrenta 
problemas;

• comprometimento dúbio: colabora-
dores falam mal da empresa sem que 
haja qualquer problema;

• comunicação deficiente: colaborado-
res demonstram dificuldade em trocar 
informações entre si, mesmo que es-
sas informações sejam vitais ou rele-
vantes para alguma função; 

• desmotivação e rendimento precá-
rio: o rendimento dos colaboradores 
mantém números abaixo do esperado 
e, mesmo os melhores no time, come-
çam a demonstrar falta de atenção na 
execução das tarefas. 

Se a sua instituição de ensino apresenta um ou mais comportamentos dos apre-
sentados acima, é bem provável que vocês estejam enfrentando um problema 
sério (porém comum) resultante da falta de um sistema meritocrático eficiente. 



VOCÊ JÁ ESCUTOU ESTAS FRASES?

“Eu trabalho muito e não tenho reconhecimento.”

“Fulano chega sempre atrasado e ninguém fala nada.”

“Fulano passa o dia inteiro no Facebook, e eu aqui me matando 
de trabalhar.”

Frases assim são sintomáticas, pois demonstram falhas claras na gestão do clima or-
ganizacional da escola.

Note que ao pensarmos na meritocracia, precisamos ter em vista as diferentes 
singularidades para cada caso. Não existe sistema perfeito, mas é por meio 
dele que nós podemos ter a chance de colher os melhores resultados, quando 
tudo estiver bem implementado.



COMO 
MOTIVAR SEUS 
COLABORADORES?



Manter os colaboradores motivados é um desafio! A equipe de gestão deve sempre 
estar atenta e tomar as atitudes corretas. Porém, motivação não é externa: ela vem 
de dentro. Isso porque um colaborador só se sentirá motivado, quando ele internalizar 
as questões que farão com que ele sinta o ímpeto pelo crescimento e pelo prazer em 
trabalhar. 

Dê feedbacks constantes aos seus colaboradores.

Para um colaborador se sentir motivado ele precisa receber feedbacks de qualidade, 
que ajudem em seu crescimento profissional. 

EXISTEM ALGUMAS TÉCNICAS PARA QUE ESSE FEEDBACK TENHA UM BOM RE-
SULTADO:

• o feedback deve ser feito individualmente, de modo a não constranger o funcionário 
diante de outras pessoas. Essa solução ajuda na absorção da mensagem, já que 
um colaborador exposto poderia compreender de maneira equivocada o que está 
sendo passado; 

• monitore a evolução do colaborador. Do mesmo modo que ele precisará saber quan-
do cometeu uma falha, ele gostará de saber quando acertou. É importante que ele 
sinta que você está acompanhando o seu crescimento profissional;  

• premie os sucessos. Esse é outro item que permeia todo este livro e vai sendo ex-
plicado ao longo da leitura. Contudo, tome nota: premiar os sucessos é um passo 
importante para manter o engajamento dos colaboradores. 



ESTIMULE AO INVÉS DE PUNIR
Uma dificuldade comum nas escolas é conseguir motivar professores e funcionários 
a participarem de atividades complementares à sua função específica - seja da festa 
junina, da semana da criança, de reuniões de pais ou de atividades extracurriculares. 
Algumas vezes, a diretoria chega a propor punições para os colaboradores que não se 
engajarem nesse tipo de atividade.

Entretanto, essa abordagem não resulta em uma solução duradoura. Diversos estudos 
comportamentais apontam que a construção de um hábito está centrada na busca 
pela recompensa, não no medo da punição.

Vamos usar exemplos práticos: jogos de celular. Você, certamente, conhece inúme-
ras pessoas que são aficionadas por joguinhos de celular. A construção desse hábito 
passou por um processo simples, universalmente utilizado, porém poderoso: tarefa + 
prêmio + tarefa + desejo pelo prêmio e assim sucessivamente.  

Primeiramente, a pessoa executa uma tarefa, a fase 1 do jogo. Logo após, ela é premia-
da com algo (pontos, por exemplo). Essa premiação ativa a sensação de dever cum-
prido no cérebro, o que faz a pessoa desejar mais prêmios; então, ela encara a fase 2 
e continua jogando.

Claro que esse é um resumo bem simples do processo de criação de um hábito. Mes-
mo assim, serve como exemplo do processo de engajamento dos colaboradores de 
sua escola. 

Punir os colaboradores não engajados não fará com que os demais fiquem enga-
jados. Muito pelo contrário! Os colaboradores irão trabalhar sem vontade, e isso 
refletirá na forma como eles interagem, tanto entre si, quanto com os alunos e 
com os pais de alunos.

Em contrapartida, se os colaboradores tiverem um objetivo, se eles puderem ver que 
terão um reconhecimento ou uma premiação, a chave vira. Deixa de ser apenas uma 
obrigação e passa a ser uma tarefa prazerosa e, muitas vezes, desafiadora. Apenas a 
mudança na mentalidade com relação à tarefa faz com que ela seja encarada de forma 
totalmente diferente.

GARANTA O CONFORTO DOS SEUS COLABORADORES

Muitas escolas não oferecem recursos e estrutura que garantam o bom desempenho 
dos colaboradores. Com o tempo, essas dificuldades vão minando a motivação deles. 

A instituição precisa garantir que a sua equipe tenha todas as ferramentas necessárias 
para poder exercer bem a função. Isso vale para todos: desde o porteiro, secretárias, 
passando pela equipe de professores, do pessoal da limpeza, da cozinha e dos respon-
sáveis pela manutenção. Todos eles precisam estar munidos com as ferramentas e 
estrutura ideais para cada função ou a motivação ficará prejudicada. 



VAMOS FALAR 
MAIS SOBRE 
MERITOCRACIA



PARA O COLABORADOR,   
MERITOCRACIA É…

Um instrumento de motivação. Ao 
serem recompensados, os bons 
funcionários se sentem motivados 
a continuar trabalhando mais e me-
lhor. Note a construção da palavra: 
Motivação = Motivo + Ação. 

PARA A EMPRESA, A   
MERITOCRACIA…

Funciona como uma espécie de “fil-
tro” dentro da sua empresa. Uma 
maneira de saber onde estão os 
“motores” da empresa, com ideias e 
posturas inovadoras que irão levá-la 
ao sucesso - um círculo virtuoso de 
produtividade e de recompensa.

O GANHA-GANHA

As pessoas trabalham melhor e, porque trabalham melhor, elas se sentem melhores e, 
sentindo-se melhores, elas trabalham melhor. Percebe? É o ganha-ganha! 

Com um ambiente meritocrático justo, as pessoas dedicam-se mais. Essa dedicação 
irá gerar respostas e soluções mais atraentes e cada vez mais bem-sucedidas. Essas 
soluções e respostas fazem com que os colaboradores se sintam ainda mais motiva-
dos, o que gera mais resultados. Esse é um verdadeiro motor que impulsiona qualquer 
empresa! 

REFLETINDO SOBRE A SUA GESTÃO

Responda às perguntas a seguir. Mas as respostas precisam ser realmente sinceras 
para que a evolução possa acontecer. Vamos lá!

• Você tem certeza de qual funcionário é seu melhor talento? 

• Você tem certeza de qual colaborador é o mais produtivo? 

• Quantos colaboradores da sua equipe chegaram atrasados nos últimos 2 
meses? Você sabe esse número com precisão? Sabe as causas de cada 
atraso? 

• Quantos colaboradores da sua equipe faltaram e/ou apresentaram atestado 
nos últimos 6 meses?

• Quais colaboradores trabalham o mínimo para não serem mandados embora 
e quais trabalham para fazer a escola crescer?

• Quais professores ajudam no processo de matrículas e rematrículas? Como 
fazem isso?

• Quais colaboradores propõem e questionam ideias e quais não fazem o mí-
nimo esforço?

• Você recompensa os melhores colaboradores e evita perdê-los para um 
concorrente? 



Sem perceber, apenas respondendo essa série simples de perguntas, você já será capaz 
de identificar diversos problemas e muitas oportunidades de crescimento dentro do seu 
ambiente de trabalho.

Tenha especial atenção à última pergunta, pois essa é a chave. Como garantir que seus 
melhores colaboradores não percam o interesse na sua instituição e passem para a con-
corrência? É exatamente para responder a essa pergunta que todo este nosso e-book foi 
elaborado. E, se você respondeu dinheiro, saiba que, na maioria das vezes, esse item não 
é o primeiro da lista.

O sucesso de uma empresa é proporcional ao comprometimento de cada colabo-
rador. Se cada um deles não está interessado no sucesso da escola, o trabalho 
perde qualidade, os alunos e pais sentem o impacto e vão embora.

Por outro lado, com um time de ponta, com colaboradores empenhados e alguns talen-
tos servindo de exemplo para as equipes mais novas, a escola tem tudo para crescer. 
Os talentos irão liderar as ações, a motivação cresce e o serviço entregue é o melhor 
possível. 

CUIDADO: O PROFISSIONALISMO NÃO PODE SER NEGLIGENCIADO.

As distinções feitas entre funcionários devem ser apenas de cunho profissional. Ou seja, 
você jamais deve distinguir seus colaboradores por quaisquer outras categorias. O mé-
rito não pode apresentar distinções de gênero, de etnia, de classe social ou outras clas-
sificações que existam fora do ambiente de trabalho.

Isso é simples de dizer, mas é complexo de assimilar e de praticar, pois todos nós te-
mos tendências. Tendência de gostar ou não de alguma pessoa, tendência de simpatizar 
mais com um do que com outro. Porém, um comportamento profissional maduro não 
deixa essas tendências influenciarem nos processos decisórios.  

A maturidade na gestão é fundamental para garantir que todas as suas decisões sejam 
justas, assim, todos os colaboradores ficarão seguros quanto às suas decisões.

Um comportamento enviesado, ou seja, desgastado por conta de decisões ruins, pode 
fazer com que os seus colaboradores percam a confiança em você. Tem mais: se o seu 
time de funcionários sentir que as suas decisões são baseadas em fatores externos ao 
ambiente de trabalho, toda a sua estrutura organizacional poderá sofrer consequências. 

QUANDO UM COLABORADOR SE SENTE INJUSTIÇADO, ELE NORMALMENTE:

• fica retraído, diminuindo a participação nas decisões e nas atividades;

• assume uma postura de ataque, até mesmo com certo teor vingativo. Assim, ele 
pode, por exemplo, faltar com mais frequência e falar mal da própria escola em que 
trabalha.

• faz “corpo mole”: faz o mínimo para que não seja mandado embora.

• 

O problema é que, nem sempre, uma atitude negativa do um colaborador se inicia e se 
encerra nele. A “reação em cadeia” pode eclodir!



OS CRITÉRIOS PARA 
O PROCESSO DE 
MERITOCRACIA



A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

A avaliação de desempenho é um instrumento poderoso e necessário para a implanta-
ção de um processo de meritocracia justo e eficiente. 

Não vamos nos aprofundar em avaliações de desempenho aqui - deixaremos isso para 
outros momentos - mas algums cuidados precisam ser destacados. 

JUSTIÇA É O QUE IMPORTA

Estabeleça critérios que sejam válidos para todos:

• time pedagógico;

• time administrativo/operacional.

ALGUMAS SUGESTÕES DE CRITÉRIOS PARA SUA ESCOLA

• Pontualidade.

• Falta injustificada.

• Disponibilidade para participação de eventos.

• Investimento em desenvolvimento, capacitações, cursos etc.

• Número de ocorrências negativas.

• Resultados dos alunos em vestibulares.

• Número de matrículas e rematrículas nas séries que ministra aulas.

• Número de atendimentos a novos alunos e matrículas efetivadas.

• Resultado da pesquisa de satisfação de pais e alunos.

Claro que você pode elaborar outros critérios - essas são apenas sugestões. 

CUIDADOS AO INICIAR O PROCESSO ME MERITOCRACIA

• Comunicação clara: as metas coletivas e individuais precisam estar bem esclareci-
das para todos os envolvidos.

• Antes de implantar esse processo, a escola deve definir o que entende por “mérito”. 

• Os objetivos não podem sobrecarregar o colaborador, mas acrescentar valor ao seu 
trabalho. 

• Um sistema estabelecido e não amparado por um processo formal de avaliação ou 
de métricas perde a sua função. 

• Os líderes têm papel fundamental ao dar feedbacks corretos e se manter atentos ao 
desenvolvimento de cada membro da equipe.



QUAIS SÃO AS 
RECOMPENSAS



Depois de um verdadeiro mergulho nas questões que envolvem motivação, chegou o 
momento de falarmos sobre quais podem ser as recompensas.

Esse tópico é o cerne de todo o processo e está nas bases das estratégias. A recom-
pensa é difícil de definir com uma fórmula pronta. Cada colégio, cada instituição e cada 
equipe de colaboradores terão uma maneira diferente de avaliar o que vale ou não como 
uma recompensa. 

Abaixo, mostraremos uma lista para despertar o seu interesse e criar insights. 
Você deve se sentir livre para determinar quais são as recompensas corretas 
para o seu caso, para o seu time em específico. 

VEJAMOS ALGUNS EXEMPLOS

• Viagens.

• Bolsas de estudos para cursos de aprimoramento.

• Bônus salarial.

• Prêmios (televisores, celulares etc).

• Troféu e medalhas na festa de final de ano.

• Destaque no site da escola.

Muitos gestores dizem que têm um plano de recompensas por tempo de serviço na 
escola. Esse tipo de plano não valoriza o esforço e a dedicação; portanto, não foi men-
cionado em nossa lista. 



FAZENDO A 
MOTIVAÇÃO E A 
MERITOCRACIA 
FUNCIONAREM.



Uma escola se destaca na multidão quando valoriza os esforços de seus funcioná-
rios. Demonstrar apreço não custa muito tempo ou dinheiro, mas definitivamente dá 
uma direção certa às iniciativas de motivação e de envolvimento.

DEFINA METAS REALIZÁVEIS

O estabelecimento de metas é de grande importância na avaliação de desempenho 
dos colaboradores. Certifique-se de estabelecer metas razoáveis que não sobrecar-
reguem seus funcionários, mas dê a eles uma razão para brilhar nas avaliações de 
final de ano.

DEIXE-OS APRENDER E CRESCER

Dê a eles a oportunidade de aprender, para que tenham um desempenho melhor e 
sejam mais capacitados como profissionais. O tempo está mudando. Permanecer 
na competição precisa de um conhecimento profundo, de excelentes habilidades e 
de talentos.

VALORIZE A CONTRIBUIÇÃO 

Sempre que colaboradores criam novas ideias ou soluções, eles mostram que se 
importam e com o sucesso de sua escola e nele acreditam. Por isso, valorize, leve 
em consideração esses momentos, discuta as possibilidades e apresente os argu-
mentos que fizeram você aceitar ou não a proposta apresentada. Nunca dispense es-
ses momentos, mesmo que a ideia ou sugestão não seja boa. Entre mil ideias ruins, 
sempre aparece uma ideia fantástica! Mas, se não houver uma cultura que valorize as 
ideias, nunca haverá a oportunidade de que uma ideia fantástica surja. 

MOTIVE MOSTRANDO CONFIANÇA

Cada um dos colaboradores é valioso para você, independentemente se suas reali-
zações são pequenas ou grandes. Nunca se esqueça de motivá-los e orientá-los no 
caminho certo, para que possam se destacar. Quando um colaborador sente que 
você se importa com ele, seu desempenho aumenta, o astral fica melhor e a vontade 
de fazer parte do sucesso da escola e contribuir para isso é levada a patamares su-
periores.

ESPALHE FELICIDADE

Sempre que tiver a chance de espalhar a felicidade entre seus colaboradores, faça 
isso! Organize um pequeno encontro na sexta-feira ou um almoço surpresa ou pro-
mova um concurso interessante entre eles ou invente outra coisa inesperada. Eles, 
realmente, esperam por essas ocasiões.

CELEBRAR METAS PESSOAIS

Se você tem uma equipe de 20 ou 500 colaboradores, não importa! Nunca ignore 
aquilo que pode deixar seus funcionários mais felizes. Comemore seus aniversários, 
noivado ou quaisquer outros marcos pessoais. Essa é uma abordagem antiga, mas 
pode fazer uma diferença notável.



MUITO CUIDADO! 
A MERITOCRACIA 
NÃO PODE SER…



Nós estamos falando bastante sobre o que a meritocracia representa, todas as suas 
qualidades e as vantagens para sua escola. Mas, nem tudo são flores!

Isso porque a meritocracia pode ser usada como instrumento para ações que são preju-
diciais ao ambiente de trabalho, o que gera desmotivação e revolta. 

Tenha atenção aos próximos itens, pois é fundamental que a sua instituição não caia no 
erro de usar a meritocracia para um dos elementos que seguem.  

DESCULPA PARA MASCARAR A CONCESSÃO DE PRIVILÉGIOS

Quando um colaborador identificar que a meritocracia está sendo usada para mascarar 
privilégios, ele certamente irá abandonar o barco de vez. 

Empresas com a participação de familiares correm o risco de cair nesse erro. Um filho, 
sobrinho, neto, enfim, alguém que é indicado para receber um prêmio ou ocupar um car-
go, sem que tenha de fato o mérito para recebê-lo. Ou pior ainda: uma premiação enviada 
ao funcionário “queridinho”. O importante no ambiente meritocrático é que todos saibam 
as regras e que elas sejam cumpridas. 

Por exemplo: se o colaborador mais antigo, mesmo que tecnicamente mais capacitado, 
não obteve maior pontuação (segundo os critérios estabelecidos) que outro colaborador 
no mesmo período de tempo, o prêmio deve ir para quem conseguiu a maior pontuação 
e não para quem tem um maior histórico com a empresa. 

JUSTIFICATIVA PARA REMUNERAÇÕES NÃO MERECIDAS

Como apontamos no item anterior, algumas escolas insistem em contratar pessoas que 
são próximas aos gestores. E, no decorrer do trabalho, usam a meritocracia como justi-
ficativa para aumentar a remuneração desses colaboradores “especiais”.

Não há nada de errado em contar com familiares ou amigos queridos, desde que tenham 
capacidade e conhecimento para exercer a função; contudo, se for possível, é melhor 
evitar isso. 

A escola não pode ser intoxicada por premiações ou salários não merecidos. Outros 
colaboradores rapidamente irão perceber quando este ou aquele funcionário estiver re-
cebendo vantagens, e isso refletirá na atitude de todos. 

SER APLICADA SEM CRITÉRIOS DEFINIDOS

A meritocracia é uma espécie de jogo em que todos os participantes precisam saber 
das regras para poderem participar com igualdade. Quando uma solução meritocrática é 
implementada, tudo precisa ser bem explicado, pois nenhum colaborador irá concordar 
em participar de um esquema meritocrático se não tem clareza quanto às regras. 

Assim, defina métricas, sempre métricas! O segredo está em garantir que as métricas 
sejam tão claras e simples, que o próprio colaborador seja capaz de avaliar a si mesmo 
e aos outros. Assim, ele saberá quando e em que áreas precisa melhorar. 

Regras complexas ou exceções podem causar estresse entre os colaboradores. A solu-
ção precisa ser simples e completa ao mesmo tempo. 



DESCONTINUADA

Outra grande questão da estratégia de meritocracia: a continuidade. Ela é importantís-
sima para garantir que nenhum colaborador se sinta injustiçado, evitando que atitudes 
negativas ocorram no futuro.

Imagine um cenário: a instituição implementa uma solução de meritocracia e João, um 
personagem fictício, busca o maior prêmio. Nos primeiros meses, João ainda está em 
adaptação e não consegue ir tão bem; vê seus colegas receberem o prêmio, mas ele se-
gue persistente na busca por melhoria. Até que, após longos 6 meses de aprimoramento 
constante, João finalmente consegue os resultados que seriam responsáveis pelo pri-
meiro prêmio, contudo, justo naquele mês, o sistema de meritocracia foi descontinuado 
(sem aviso prévio), e João não irá ganhar nada pelo esforço empregado. 

Perceba como essa simples história envolve diversas questões? Muito bem, uma equipe 
gerencial com visão embaçada poderia pensar “Bem, os ganhos durante o tempo da 
solução meritocrática foram ótimos, todos trabalharam mais”, entretanto, a desmotiva-
ção gerada pela descontinuação da solução poderá ser tão grande, que tudo o que foi 
construído durante a implementação pode se perder em pouquíssimo tempo - foi tirado 
o Motivo que geraria a Ação. 

SUBESTIMADA PELOS PRÓPRIOS GESTORES

Se os próprios gestores não acreditam na solução de motivação dos seus colabora-
dores, então ninguém ficará motivado. Uma implementação meritocrática precisará do 
empenho de toda a equipe gerencial da escola.

Vamos a um exemplo: em uma escola, os mantenedores ofereciam bimestralmente um 
churrasco de confraternização. Eram momentos para trocar ideias, conhecer outros co-
laboradores e criar um espirito de equipe.

Nos primeiros churrascos, os mantenedores, diretores e coordenadores estavam pre-
sentes, e tudo funcionava como planejado. Despois de dois ou três eventos, os mante-
nedores começaram a ter compromissos, os diretores e coordenadores passaram a ter 
outros afazeres e não compareciam mais aos churrascos. Após um ano, os churrascos 
de confraternização contavam com apenas meia dúzia de colaboradores. 

Os colaboradores aprenderam a associar os tais churrascos à perda de tempo, não mais 
comparecendo. Ou seja, o evento virou um gasto desnecessário, já que ninguém estava 
realmente engajado com o que estava acontecendo.

O mesmo vale para as soluções de meritocracia. Se os líderes não as consideram impor-
tantes e motivadoras, porque os colaboradores deveriam achá-las?

Muitos gestores tomam a decisão de implementar soluções, sem que eles mesmos 
acreditem nas questões apresentadas. Isso, fatalmente, irá gerar um resultado neutro, 
quando não negativo.

Se os líderes não estão completamente convencidos do sucesso da jornada, então o me-
lhor é sequer darem o primeiro passo. Uma vez iniciado o percurso, devem ter confiança 
para aonde estão indo.



CRÍTICAS À 
MERITOCRACIA.



A principal crítica ao conceito de meritocracia está no fato de não ser o esforço pessoal 
o único fator que define o sucesso ou o fracasso de alguém, porque isso está relacio-
nado também a conceitos mais complexos que estão presentes nas sociedades, como 
oportunidades, acesso às melhores instituições de ensino e contatos profissionais qua-
lificados. 

AS OPORTUNIDADES

O ponto de partida de alguns colaboradores é completamente diferente de outros. Mui-
tas pessoas têm acesso a oportunidades que dão a elas vantagem no desenvolvimento 
profissional. 

ACESSO ÀS MELHORES INSTITUIÇÕES DE ENSINO

A formação acadêmica do colaborador tem alta relevância em seu desempenho pro-
fissional. Sendo assim, profissionais que tiveram acesso às melhores instituições de 
ensino podem iniciar com vantagem em relação aos demais. 

CONTATOS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Note o efeito cascata: quem teve as melhores oportunidades certamente terá mais 
chances para conseguir estudar em instituições de ensino de qualidade. Por sua vez, um 
aluno de uma ótima instituição terá contatos profissionais qualificados, gerando assim 
um tríplice de vantagens.

O LADO POSITIVO DA MERITOCRACIA

Não adianta ter grandes oportunidades na vida, caso não haja esforço e vontade para 
aproveitá-las! 

O intuito do nosso e-book foi demonstrar formas de você criar sistemas meritocráticos 
justos, que sejam igualmente aplicados a todos os seus colaboradores. Portanto, mais 
do que avaliar se este ou aquele colaborador teve uma formação melhor, seu papel é 
avaliar como ele se comporta frente às diretrizes meritocráticas aplicadas na sua insti-
tuição.



REFLEXÕES SOBRE 
A MERITOCRACIA



Apesar de parecer simples, implantar um processo de meritocracia é complexo. Mas, 
isso não quer dizer que não possa ser feito! Existem formas simples e justas que dão o 
pontapé inicial, para que, depois, seja criado um programa mais complexo. 

Para ressaltar a importância das estratégias meritocráticas, apresentamos a seguir um 
artigo de James Whitehurst (presidente e diretor executivo da Red Hat) com algumas 
adaptações necessárias para compreensão e conexão com nosso e-book, mas sem que 
o conteúdo original tivesse sido comprometido.

MERITOCRACIA: A CULTURA DO LOCAL DE TRABALHO QUE GERA SUCESSO

Em 1958, Michael Young cunhou o termo “meritocracia” em seu livro The Rise of the 
Meritocracy. Young usou o termo de forma pejorativa, argumentando que a meritocracia 
estava dividindo a sociedade em dois grupos: os aprovados e os reprovados. Os aprova-
dos, autores do próprio sucesso, ficavam arrogantes e os reprovados ficavam amargu-
rados por saberem que não podiam culpar ninguém pelo fracasso, salvo eles mesmos. 

No entanto, o conceito de meritocracia assumiu um significado diferente desde o livro de 
Young. Agora, refere-se a organizações em que as melhores pessoas e melhores ideias 
ganham. A ‘meritocracia” não é mais uma ideia que é ridicularizada, mas, sim, celebrada. 
Na verdade, eu diria que uma empresa que busca construir e fomentar o engajamento 
entre seus associados, bem como incentivar a liderança, deve considerar a adoção de 
uma abordagem meritocrática.

O que é uma meritocracia no local de trabalho? Em uma meritocracia, todos têm o direi-
to de expressar suas opiniões e são encorajados a compartilhá-los abertamente e com 
frequência. Essas opiniões são ouvidas e as decisões são tomadas com base naquelas 
que são consideradas as melhores. É importante entender que uma meritocracia não é 
uma democracia. Não há “decisão por consenso”; nem todo mundo tem um voto. Essa 
é a principal distinção da meritocracia. Enquanto todos têm voz, alguns são premiados 
mais do que outros.

Aqui está o cerne de uma meritocracia: quem decide quem é premiado? Quem decide 
quais ideias são as melhores? Nas empresas, as pessoas que são premiadas são aque-
las que conquistaram o direito ao prêmio. Elas construíram uma reputação e uma his-
tória de contribuir com boas ideias, indo além de seus empregos diários e alcançando 
resultados estelares.

Em muitas empresas de tecnologia que empregam o conceito de meritocracia, as pes-
soas criam seu próprio caminho para a liderança, não apenas trabalhando duro e esper-
tamente, mas também expressando ideias únicas que têm a capacidade de impactar 
positivamente em sua equipe e em sua empresa. 

Caminhos inteiros foram pavimentados, porque uma única pessoa falou quando era 
importante, ganhou confiança e respeito suficiente dos colegas de equipe para que as 
pessoas realmente ouvissem e, como resultado, pudessem influenciar a direção de uma 
iniciativa.

Por exemplo, lembro-me de uma história sobre um associado de outra empresa que, 
quando estava desenvolvendo seu negócio de virtualização, posicionou-se em uma reu-
nião, quando achou que o próprio chefe estava tomando uma decisão errada. Embora 
não tenha seguido a orientação dele naquele dia, o chefe acabou valorizando essa atitu-
de e opinião, porque o colaborador estava certo.



Claro, atitudes como essa não acontecem de um dia para o outro. Levam tempo, e um 
registro consistente é a ferramenta perfeita para que os colaboradores possam começar 
a ganhar respeito e influência em uma meritocracia. Como você pode imaginar, quando 
são usados os veículos certos para comunicação e encorajamento, os líderes emergem.

COMO CONSTRUIR UMA MERITOCRACIA
É interessante para mim que, nos negócios, o conceito de recompensar os indivíduos 
com base em sua influência ainda é relativamente novo. Eu acredito que é uma estraté-
gia que os gerentes devem considerar, se quiserem ter sucesso no próximo nível.

Aqui estão três coisas que eu sugeriria, se você quisesse construir uma meritocracia em 
sua organização.

CAPACITE SEUS LÍDERES. 

Aqui, citarei outro exemplo: em uma empresa antiga, pensavam em associados como 
“termômetros” e “reguladores”. Os termômetros eram as pessoas que refletiam a tem-
peratura de uma organização (seguidores), enquanto os reguladores eram aqueles que 
definiam essa temperatura (líderes). 

Os gerentes devem descobrir quem são seus reguladores e capacitá-los. No entanto, é 
importante reconhecer que nem todos os reguladores são gerentes de pessoas. 

Muitos reguladores provavelmente serão líderes de pensamento que ganharam influên-
cia ao longo do tempo com suas contribuições e resultados e, embora não gerenciam 
outros, eles influenciam a direção dos outros. Independentemente de o seu líder ser um 
gerente de pessoas ou um colaborador individual, é importante fornecer a eles as ferra-
mentas necessárias para obter sucesso e impulsionar a organização.

PROMOVA A PAIXÃO EM TODA A ORGANIZAÇÃO. 

Coloque reguladores em posições que falem com o que eles estão realmente animados. 
Se um professor é apaixonado por contribuir para projetos extraclasse, coloque-o em 
um projeto que permita que essa paixão brilhe. Quando chegar a hora de recompensá-lo, 
não o promova apenas com um novo título, mas direcione-o para um caminho que lhe 
permita seguir sua paixão. Talvez ele queira assumir projetos adicionais ou ter mentores 
e liderar uma equipe. Descubra o que o motiva e, em seguida, capacite-o para definir sua 
própria direção. Não esqueça, no entanto, seus reguladores. O papel que desempenham 
promovendo energia e paixão em toda a organização é tão importante quanto e preci-
sam estar em áreas onde possam se sobressair também.



INCENTIVE UMA CULTURA DE OUVIR. 

Quer estejamos falando do presidente dos Estados Unidos, de um CEO ou de um gerente 
de nível médio, é importante reconhecer que ninguém tem todas as respostas. Em uma 
meritocracia, uma grande liderança não é ter grandes ideias, é garantir que as melhores 
ideias surjam. Cabe aos executivos e gerentes definir o tom do local de trabalho e incen-
tivar um ambiente que promova a escuta e o compartilhamento. É impossível ter uma 
meritocracia, se não for permitido que as ideias surjam e fluam livremente.

Enquanto uma meritocracia pode ser um pouco acidentada (muitas vozes = muitas opi-
niões = muitos dados para dissecar), em muitas empresas descobrimos que isso real-
mente nos ajuda a ficar na vanguarda e trazer à tona as melhores ideias. Também nos 
ajuda a manter os associados engajados e promove uma liderança genuína. O que mais 
você poderia pedir?



CHEGAMOS AO 
FINAL DO NOSSO 
E-BOOK



Como você pôde notar, o assunto é longo e cheio de caminhos. Nós 
poderíamos escrever por páginas e mais páginas e, ainda assim, 
não seria possível fazer um apanhado geral de tudo o que pode ser 
dito sobre motivação e meritocracia. Mas um primeiro passo foi 
dado, e esperamos que muito seja feito em sua escola a partir do 
que foi visto aqui. Bom trabalho!

Deixamos o convite para que você entre em contato conosco! Va-
mos conversar mais sobre todos esses assuntos e encontrarmos 
soluções para desenvolvermos ainda mais a sua instituição. 

Até o próximo livro! Não deixe de nos seguir nas nossas redes so-
ciais e acompanhar os nossos conteúdos. 


