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Introdução
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Duzentos e vinte e cinco anos. Esse é o tempo que um
brasileiro nascido entre os 10% mais pobres levaria para
alcançar a renda média do país — hoje de 1 370 reais. 
 
A conclusão é da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). De acordo com a Oxfam,
que luta pelo combate à desigualdade no mundo, o Brasil é o
nono país mais desigual do planeta. 
 
Quem recebe um salário mínimo hoje, por exemplo, precisa
trabalhar 19 anos para ganhar o equivalente a um mês de
rendimento do 0,1% mais rico. 
 
É dessa perspectiva que a meritocracia vem sendo
questionada. O conceito — mistura da palavra latina
meritum, “mérito”, com o sufixo grego cracía, “poder” —
sugere que o sucesso é determinado única e exclusivamente
pelo esforço pessoal. 
 
A questão é que, mesmo controversa, a meritocracia caiu nas
graças dos líderes. Está no discurso dos políticos para
evidenciar que não há nepotismo nem fisiologismo na gestão
pública e na fala dos empresários para mostrar que os
sistemas de recompensa são justos. 
 
Ganhou a simpatia dos RHs, o vocabulário das startups e os
corredores do mundo corporativo. E você tambpem? Pense
antes...
 
Vamos começar?
 



Injustiças
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Embora ninguém discorde de que seja correto avaliar as
pessoas de maneira democrática, recompensando quem se
dedicou com afinco e entregou bons resultados, o que se
observa é que, ao ignorar o contexto e os recursos de cada
um, a prática reforça as injustiças. 
 
Imagine a seguinte cena: dois funcionários recebem a missão
de avaliar o que enxergam por cima de um muro de 2 metros
de altura. 
 
A melhor análise será recompensada pelo chefe. 
 
Um deles tem 2,10 metros e o outro 1,60. 
 
Para que ambos sejam avaliados de maneira justa pela
entrega — a melhor versão do que veem do outro lado —, o
mais baixo precisaria receber um banco de 50 centímetros
para ficar em pé de igualdade. 
 
A altura do primeiro profissional não é mérito dele, é
privilégio.



Efeito colateral
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Um estudo liderado pelo acadêmico Emilio Castilla, do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts (MIT), em parceria com o sociólogo
Stephen Benard, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos,
investigou por qual razão, mesmo quando supostamente há
meritocracia, as mulheres continuam ganhando menos e ocupando
cargos de menor relevância do que os homens — inclusive quando
são mais qualificadas. 
 
O estudo simulou a aplicação de políticas meritocráticas em
companhias privadas para observar se haveria mudanças no
comportamento da liderança. 
 
Os pesquisadores descobriram que, em locais que consideravam o
mérito algo fundamental, os gerentes atribuíam recompensas
maiores aos homens do que às mulheres, mesmo com avaliações
idênticas. 
 
A conclusão? “Trabalhar em um ambiente que destaca a
meritocracia como valor pode, ironicamente, fazer com que as
pessoas acreditem ser mais honestas e objetivas do que são. Como
resultado, ficam propensas a preconceitos”.



Pulando obstáculos
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Veja as dicas dos especialistas para driblar os entraves 
que a meritocracia impõe:
 
CORRA POR FORA
 
Faça o que estiver ao seu alcance para se qualificar. Invista em
cursos gratuitos, inclusive online, e frequente reforço em
universidades e plantões de professores. Buscar instrução, 
mesmo remando contra a maré, conta pontos a favor.
 
SEJA FIRME
 
Não tema as acusações de assistencialismo. Não há vergonha
em se beneficiar de cotas, bolsas e auxílios. Esses recursos
existem para corrigir uma distorção social.
 
FREQUENTE O ECOSSISTEMA
 
Busque entidades de classe, fóruns e ONGS que discutam a
situação das minorias às quais pertence. Esses grupos possuem
redes de contatos e informações sobre oportunidades.
 
CRIE REDES DE CONTATO
 
Construa um networking com profissionais inspiradores que o
representem, como mulheres, negros e líderes humildes que
partiram do zero e construíram grandes negócios. Siga-os nas
mídias sociais e esteja por dentro de eventos e dicas que dão.
 
BUSQUE AJUDA 
 
Conecte-se a consultorias especializadas em diversidade.
Elas sabem onde as vagas estão e podem ajudar no caminho das
pedras.
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Sinal de Fogo
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Seis indícios de que a meritocracia é um mito:
 
1- Mesmo sendo mais qualificadas, elas ganham menos do que os
homens. Segundo a pesquisa profissionais Catho, 30% das
mulheres têm nível superior ou pós-graduação, ante 24% dos
homens – mesmo assim, eles ganham até 52% mais do que elas.
 
2-Jovens menos favorecidos não concordarem de igual para igual
com os de elite a uma vaga em universidade porque a qualidade
de colégios públicos e privados é díspar. Segundo o INEP, 91% das
escolas públicas estão abaixo da nota média do ENEM.
 
3-Sete em cada dez negros no país são pobres e apenas 4,7% dos
cargos executivos são ocupados por eles. A exclusão se reflete
em outras esferas: de acordo com o censo do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), apenas 1,4% dos juízes são negros.
 
4-Quando conseguem ingressar em boa faculdade, negros e
pobres têm dificuldade de bancar os custos dos estudos. Segundo
um levantamento da Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 42% dos
estudantes de universidades federais advindos de escola pública
apontam a dificuldade financeira como um entrave ao
desempenho acadêmico.
 
5-Enquanto boa parte dos adolescentes brancos de classe média
têm tempo para estudar, a realidade de jovens de periferia é
outra. Segundo um estudo da OXFAM, na idade em que deveriam
estar na faculdade, entre 18 e 24 anos, 53,2% dos negros estão
trabalhando e ainda cursando ensino fundamental ou médio.
 
6- De acordo com consultorias de recrutamento, quase 100% dos
processos seletivos para estágio e trainee aplicam teste de inglês.
E, na maioria, das companhias, universidades de primeira linha
ainda são critério de corte – o que vem perpetuando a
homogeneidade das contratações: em sua maioria, brancos,
bem-nascidos e qualificados.




