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INTRODUÇÃO 

 

A discussão relativa à meritocracia é antiga e tem raiz política. Seu argumento 

principal está pautado em assegurar que o poder seja exercido por cidadãos seleci-

onados de acordo com seus méritos e competências, independentemente de raça, 

política, religião e origem socioeconômica. 

 

À GUISA DE RESULTADOS 

 

No mundo corporativo, o tema da meritocracia busca superar problemas de 

gestão e mudar a cultura organizacional. No governo, a implantação da meritocracia 

como princípio e prática de gestão, objetiva resolver problemas crônicos que desar-

ticulam agendas, impedem iniciativas e protelam prazos. 

Embora a meritocracia tenha como pressuposto o mérito e a competência do 

sujeito social, permitindo-se que ele demonstre talento e capacidade de realização, 

no Brasil isso é feito sem muita vontade. Aqui, a meritocracia é eventualmente apli-

cada e está em permanente disputa com as demandas de empresários e políticos. 

No setor público, a meritocracia é subjugada ao fisiologismo1 e as cotas políti-

cas, isto é, aos interesses e demandas do sistema de distribuição de cargos e fun-

ções públicas aos vencedores das eleições.  

Nas empresas, a meritocracia ainda convive com práticas arcaicas de apadri-

nhamento e paternalismo. Muitas vezes ela anda na contramão de sistemas de con-

tratação, avaliação de desempenho e promoção.  

                                                           
1 Conduta ou prática de certos representantes e servidores públicos que visa à satisfação de interes-
ses ou vantagens pessoais ou partidários, em detrimento do bem comum. 



 98 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

Com um discurso e prática não equivalentes, a meritocracia brasileira não 

vence a acomodação e não reconhece aqueles que de fato trabalham a favor do es-

forço coletivo. Ao contrário, ela fomenta a competição desagregadora entre os traba-

lhadores, prejudica a qualidade do trabalho e gera estresse organizacional. 

 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Portanto, no Brasil a meritocracia não fomenta a competição e nem a diferen-

ciação por mérito e competência. Quase nunca somos encorajados a desenvolver 

totalmente nosso potencial. É um fenômeno paradoxal, pois, ao mesmo tempo em 

que queremos a igualdade, muitos cidadãos aceitam múltiplas lógicas hierárquicas 

ao se beneficiarem por elas.  
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