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O que a meritocracia tem 
a ver com o aumento

do desemprego?

Nada! Já faz 15 anos, o 

mercado foi inundado 

por uma onda chamada 

Meritocracia

Baseado em um modelo 
no qual as pessoas são 
premiadas de forma 

diretamente proporcional ao 
desempenho obtido (entregas 
e resultados frente aos desafi os 
existentes), a meritocracia se 
tornou uma verdadeira febre 
entre as empresas brasileiras 
como se ela, por si só, fosse o 
passaporte para um mundo de 
fantasia e felicidade.

Foram inúmeras vezes que 
em nossa primeira reunião com 
os clientes, ainda no “briefi ng” 
para entender quais os resulta-
dos que as empresas realmente 
precisavam, recebíamos a 
demanda de implantarmos a 
meritocracia, mesmo antes de 
termos tempo de entender os 
reais problemas que afetava 
a rentabilidade dos negócios. 
E, se ao mesmo tempo que 
esse paradigma (modelo) 
de governança impulsionou 
algumas empresas a melhorar 
ainda mais seus resultados, 
porque desenvolve justamen-
te a motivação no dia a dia, 
para outras foi uma completa 
catástrofe.

Meritocracia, assim como 
qualquer modelo de gover-
nança (holocracia, tempo 
de serviço...), requer que o 
grupo de pessoas que traba-
lham na organização tenha os 
recursos mínimos necessários 
para que pratiquem o modelo 
e os melhores tenham suas 
justas recompensas por isso, 
conforme as políticas internas 
pré-estabelecidas e baseadas 
em fatores objetivos, comu-
nicados e compreendidos por 
todos. Meritocracia não é em 
hipótese alguma um modelo 
que impõe prejuízo àqueles 
que não conseguiram alcançar 
seus resultados quer seja por 
meio de assédio, constrangi-
mento ou desligamento. 

Não se pode responsabilizar 
a meritocracia por situações 
como: “Não bateu meta? Está 
demitido!” “Não cumpriu o 
prazo do projeto? Rua!” “Você é 
bom, bateu suas metas do ano, 
mas outro alcançou resultados 
melhores: Por isso você está 
dentro dos 15% que devem 
ser demitidos”. 

O que deve ser responsa-
bilizado por esses fatos é um 
modelo de gestão defi ciente 
e liderança irresponsável, 
que se baseiam em modelos 
de avaliação de desempenho 

subjetivos e no despreparo dos 
líderes que, ao invés de serem 
condicionados a avaliarem 
seus comandados levando em 
consideração não apenas o 
desempenho, mas também o 
empenho, são condicionados 
em encontrar o culpado e a 
justifi cativa baseada em fatos 
e dados para isso.

Uma conclusão que de certa 
forma parece óbvia, mas que al-
gumas organizações se deram 
o direito de não compreender 
é que, ao invés de criar um 
grupo forte e competitivo, a 
superfi cialidade e o imedia-
tismo utilizados na aplicação 
da meritocracia, criou grupos 
nos quais o medo de perder o 
emprego e o “vale tudo” por 
resultados começou a guiar as 
atividades. 

O resultado não poderia ser 
outro senão a difi culdade de 
se realizar a gestão das pes-
soas (o capital humano em 
si), desenvolver habilidades e 
tornar as organizações lugares 
de aprendizado, crescimento 
e geração de melhores resul-
tados. Além disso, ajudou a 
criar um estigma infundado 
naqueles que não conhecem 
o modelo tornando-se críticos 
vazios. Que fi que claro que 
demissão é, antes de mais 
nada, fruto da inadequação 
dos comportamentos dos co-
laboradores perante os valores 
das organizações. 

A empresa que busca reco-
nhecer e recompensar seus 
funcionários e colaboradores 
com base no mérito aumenta 
signifi cativamente sua chance 
de atrair e reter pessoas e, 
quando aplicada da forma sere-
na e rigorosa, gera sentimento 
de pertencimento e motivação, 
no qual é possível aos líderes 
extrair o melhor de cada pessoa 
a serviço da organização e do 
crescimento do ser humano. 
Basta ver uma pesquisa realiza-
da nos Estados Unidos em mais 
de 15 setores da economia que 
concluiu que mais de 70% dos 
pedidos de demissão ocorreu 
por falta de reconhecimento 
no trabalho. 

A meritocracia, como o 
próprio nome diz, premia o 
mérito, por isso ela não aceita 
ser tratada sem esforço nem 
atenção.
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A CPI da Previdência foi 
criada com assinaturas válidas 
de 61 parlamentares, informou 
a Secretaria-Geral da Mesa 
Diretora do Senado. O reque-
rimento para criação da CPI 
foi protocolado pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS). O Senado 
tem 81 parlamentarese, para 
instalar, uma CPI é necessário 
o mínimo de 27 assinaturas. 
O requerimento foi lido em 
plenário com 58 assinaturas e 
teve mais adesões. 

Lido no plenário pelo vice-
presidente da Casa, Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), 
o requerimento diz que a 
comissão vai “investigar a 
contabilidade da Previdência 
Social, esclarecendo com 
precisão as receitas e des-
pesas do sistema, bem como 
todos os desvios de recursos, 
sejam anistias, desonerações, 
desvinculações, sonegação 
ou qualquer outro meio que 
propicie a retirada de fontes 
da Previdência, focando não 
somente nos valores, mas 
também nos beneficiários 

Paulo Paim protocola requerimento de abertura

da CPI da Previdência.

Dezessete senadores da base 
do governo reuniram-se ontem 
(22) com o presidente Michel 
Temer e o ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, no Palácio 
do Planalto. Após Padilha apre-
sentar dados para confi rmar a 
necessidade de uma reforma da 
Previdência, os senadores criti-
caram a forma como o governo 
tem trabalhado a comunicação 
de seu ponto de vista.

Ao sair, o senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF) disse que 
a maioria dos parlamentares 
que participaram da reunião 
entende que os argumentos do 
governo não têm convencido a 
opinião pública dos benefícios 
que a reforma trará para a po-
pulação. “Todos falaram que o 
governo não está conseguindo 
vender o peixe para a opinião 
pública. A ideia passada é de 
que não [afeta] algum setor, 
mas que todos estão sendo 

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF).

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
ontem (22) a proposta que 
revoga o dispositivo que im-
pedia o Congresso de entrar 
em recesso sem a aprovação 
do projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

A proposta foi apresentada 
pelo senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB) e pretende 
revogar o parágrafo segundo 
do Artigo 57 da Constituição. 
O senador argumenta que a 
mudança é importante para dar 
ao Congresso um prazo maior 
para conduzir o processo de 
elaboração da LDO, sem que se 
tenha que votar o tema apressa-
damente dentro do prazo fi xado 
constitucionalmente.

Na justifi cativa, ele registra 
que, em 2014 e 2015, chegou-se 
ao fi nal do semestre sem que a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) tivesse sido aprovada, em 

função da exiguidade do prazo 
para sua discussão e votação. 
Acrescenta ainda que o trâmite 
simultâneo no Congresso do 
projeto de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e o da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) no segundo 
semestre não tem impedido a 
fi xação de metas relevantes para 
as propostas de Orçamento.

O relator da PEC, Antônio 
Anastasia (PSDB-MG), apresen-
tou parecer favorável à proposta 
de Cunha Lima, registrando que 
“a falta de efetividade da regra 
constitucional que se pretende 
revogar não tem provocado pre-
juízo ao processo de elaboração 
da Lei Orçamentária Anual, 
nem tem sido empecilho para a 
fi xação das importantes metas 
estabelecidas na execução da 
proposta orçamentária para o 
ano seguinte”. A PEC segue 
para votação no plenário (Ag.
Senado).

Relator da PEC, Antônio Anastasia (PSDB-MG).
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Ajuda do governo 
paulista na crise 
hídrica

O senador Roberto Rocha 
(PSB-MA) lembrou ontem 
(22) o Dia Mundial da Água e 
aproveitou para cumprimentar 
o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, pela colabo-
ração com outros estados no 
combate à crise hídrica. 

Segundo Rocha, o uso de 
bombas hidráulicas empres-
tadas pelo governo paulista 
antecipou a chegada das águas 
da transposição do Rio São 
Francisco, e a mesma técnica 
será usada para enfrentar a 
escassez de água no Distrito 
Federal.

O senador ainda destacou 
as estratégias promovidas 
pelo governo de São Paulo, 
com o envolvimento da popu-
lação, e que evitou o colapso 
no abastecimento de água na-
quele estado, classificando as 
medidas de Alckmin como ati-
tudes de estadista. “A questão 
da água está muito acima das 
disputas partidárias: é uma 
questão humanitária. Quando 
se unem, os estados podem 
fazer mais pelos brasileiros, 
afinal, somos um país só”, 
concluiu (Ag.Senado).

Criação de 
fundo para 
fi nanciar 
campanhas 
eleitorais

A senadora Ângela Portela 
(PT-RR) defendeu a aprova-
ção de projeto de sua autoria 
que institui o Fundo de Fi-
nanciamento das Campanhas 
Eleitorais. Os recursos se-
riam previstos no Orçamento 
da União, sendo autorizada 
também a doação de pessoas 
físicas e empresas. Nos anos de 
eleição, os valores arrecadados 
seriam destinados aos partidos 
e candidatos, como única fonte 
de dinheiro permitida para a 
realização das campanhas.

De acordo com a proposta, 
que aguarda votação na Comis-
são de Constituição e Justiça, 
seria proibida a doação de cida-
dãos ou empresas diretamente 
a um candidato ou partido. Na 
opinião de Ângela, a medida é 
importante para combater a 
corrupção. “As investigações 
sobre corrupção no país, em 
especial a Operação Lava 
Jato, mostram a concentração 
extrema dos recursos doados 
nas mãos de poucos doadores. 
Algumas empresas de grande 
parte, com interesse em negó-
cios com o governo, concentra-
das nos setores fi nanceiro e da 
construção civil, respondiam 
por mais de 90% de todas as 
doações” (Ag.Senado).

Pela proposta, da senadora 
Lúcia Vânia (PSB-GO), 
o SUS fi ca obrigado a 

realizar o exame em mulheres 
jovens com elevado risco de 
câncer de mama ou que não 
possam ser expostas à radiação. 
Em qualquer caso, é necessário 
que o exame seja indicado por 
um médico.

Ao justifi car o projeto, Lúcia 
argumentou que a ecografi a 
é um “exame capaz de diag-
nosticar casos de câncer de 
mama assintomáticos, mas 
não identifi cados por meio 
de mamografi a em mulheres 
jovens, com alta densidade 
mamária e com história fa-
miliar da doença”. Quando a 
mama é densa, fi ca mais difícil 
detectar tumores por meio da 
mamografi a. Para a relatora, 
senadora Angela Portela 
(PT-RR), a mudança na lei 
contribuirá para a detecção 
precoce do câncer de mama, 
o que “signifi ca aumentar a 

Senadora Ângela Portela (PT-RR) foi a relatora do projeto 

aprovado.
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Ultrassonografi a mamária pelo SUS 
a partir dos 40 anos é aprovada

Mulheres entre 40 e 49 anos poderão ter acesso a ultrassonografi a mamária pelo SUS a depender do 
projeto aprovado de forma terminativa ontem (22) pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS)

estabeleceu a idade de 50 anos 
para esse exame. Ele elogiou a 
proposta de Lúcia Vânia. “Acho 
que todos os métodos não inva-
sivos para tentar o diagnóstico 
são extremamente positivos”,  
disse Caiado.

A ultrassonografi a ou ecogra-
fi a mamária é um exame feito 
com um aparelho que emite 
ondas de ultrassom e, através 
do registro do eco, fornece 
informações sobre a textura e 
o conteúdo de nódulos mamá-
rios. É um método diagnóstico 
seguro, não invasivo e indolor, 
que não usa raios-X. Pesqui-
sas indicam que a exposição 
excessiva à radiação aumenta 
o risco de câncer de mama. 
A ecografi a da mama é feita, 
principalmente, como método 
diagnóstico complementar no 
caso de mamografi as inconclu-
sivas, em mulheres com mamas 
densas ou com importantes 
fatores de risco para câncer de 
mama (Ag.Senado).

sobrevida e as chances de 
cura” das pacientes. 

O senador Eduardo Amorim 
(PSC-SE), afi rmou que esse 
tipo de reforço no combate ao 
câncer “nunca é por demais”. 
O senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), vice-presidente da 

CAS, lembrou que, ainda como 
deputado, trabalhou pela ante-
cipação da mamografi a para ser 
feita pelo SUS a partir dos 40 
anos de idade. Ele disse que a 
matéria foi aprovada, mas o tex-
to foi revogado por uma portaria 
do governo Dilma Rousseff, que 

CPI da Previdência é criada com 
assinatura de 61 senadores

desses desvios”. Ao protocolar 
o pedido de criação da CPI da 
Previdência, Paim disse que o 
é analisar os números do setor, 
identifi car casos de fraudes e 
sonegações e rebater a tese de 
que o setor é defi citário. 

Para a instalação da comis-
são e o início dos trabalhos, os 
líderes partidários devem indi-
car os parlamentares que vão 
integrá-la. Serão sete titulares e 

cinco suplentes. O prazo para 
a conclusão dos trabalhos é 
de 120 dias, prorrogável por 
mais 60 dias, caso haja apro-
vação no plenário do Senado. 
Atualmente, a Câmara dos De-
putados discute, em comissão 
especial, a proposta que trata 
da reforma da Previdência e 
faz alterações na idade para 
aposentadoria e no prazo de 
contribuição (ABr). 

Opinião pública ‘precisa entender’ 
a reforma da Previdência

prejudicados por ela [reforma]”, 
disse o senador. “Aprovar sem 
a opinião pública entender 
os motivos da reforma é um 
problema para a democracia”, 
afi rmou.

Ainda segundo Buarque, foi 
unânime o apoio dos parlamen-
tares à retirada de servidores 
estaduais e municipais da refor-
ma da Previdência. Na avaliação 

do senador, essa mudança de 
posição do governo federal 
fortalecerá a aprovação da re-
forma previdenciária. “Todos se 
mostraram favoráveis à retirada 
dos estados. Aliás, questiona-
ram muito isso. Em diversos 
momentos, foi dito que foi um 
erro ter incluído eles [estados 
e municípios] nessa [proposta] 
de reforma”, disse (ABr).

Recesso parlamentar sem 
aprovação do Orçamento

O vice-presidente executivo da Central Brasi-
leira do Setor de Serviços (Cebrasse), Ermínio 
de Lima Neto, criticou  a imagem do empresário 
como um explorador dos trabalhadores. “A visão 
que todo empresário é inidôneo é totalmente 
errada. O que temos de fazer são leis que não 
devem prejudicar os que trabalham pelo País”, 
afi rmou em audiência pública da comissão es-
pecial que analisa a reforma trabalhista.

Ele criticou a possibilidade do aumento da multa 
por empregado não registrado, de um salário mí-
nimo (atualmente R$ 937) para R$ 6 mil, prevista 
na proposta. “Multa de R$ 6 mil é deixar na mão do 
fi scal a decisão do que é certo e errado. O fi scal hoje 
é o cara que mais tem poder, porque ele investiga, 
multa e julga”. Outro tema defendido por Lima Neto 
é que o recibo de quitação do contrato de trabalho, 

acompanhado pelo sindicato ou por autoridade do 
Ministério do Trabalho para os trabalhadores com 
mais de um ano de serviço, seja valorizado. Para ele, 
hoje em dia a quitação não gera segurança jurídica 
para evitar futuros questionamentos judiciais. 
O professor da USP, Nelson Mannrich elogiou a 
preponderância do negociado sobre o legislado 
como está no projeto. “Não podemos tratar os 
sindicatos com a mesma lógica que o empregado. 
Finalmente começados a dar responsabilidade 
para os sindicatos”. Segundo ele, arrecadar deve 
ser um aspecto secundário à atividade e não o 
principal. Mannrich criticou, porém, a ampliação 
do tempo do trabalho temporário de 90 para 120 
dias. Para ele, esse aumento desvirtua a concepção 
de trabalho temporário para momentos de pico de 
produtividade (Ag.Câmara).

Leis não podem prejudicar empregadores


