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Meritocracia

Para a WS, praticar a meritocracia significa diferenciar os colaboradores pela entrega: os
colaboradores com melhores resultados terão mais oportunidades de carreira e outras recompensas.

A Nova Gestão de Desempenho WS
reflete e reforça a nossa cultura,
valores e competências.

A plotagem dos colaboradores na Matriz 9Box
auxilia a liderança na visualização e
diferenciação do seu time de forma
meritocrática.



Recompensa & Reconhecimento

Maior senso 
de justiça

(*)Fonte: Aon - Tendências Globais de Engajamento dos Funcionários 2014

Maior 
crescimento 

de receita

Maior 
Engajamento

(*)As Melhores na Gestão de Pessoas possuem maior engajamento, maior crescimento de 

receita e maior valor para os acionistas do que empresas que apenas estão na zona de alta 

performance de engajamento.

De acordo com a análise de 

impacto da pesquisa de 

engajamento, Recompensa e 

Reconhecimento é um dos pilares 

AGIR para a Wilson Sons. 

Dessa forma, tem grande impacto 

no Engajamento.

Desenvolvimento da Liderança



Matriz 9box

✓ É o instrumento de avaliação de
desempenho que indica o grau
de contribuição das pessoas ao
negócio, numa perspectiva atual
e de longo prazo.



9box - Gestão Estratégica de Desempenho



Composição dos Eixos da Matriz 9box

AGM 
(Alinhamento e Gestão de Metas)



Eixo de Potencial



Eixo de Potencial - Régua de Complexidade

O que é esperado para as diferentes funções?



Eixo de Potencial - Escala de Avaliação

A avaliação de competências tem como objetivo medir a frequência do comportamento nos 
diferentes profissionais.  



Cálculo da Avaliação das Competências



Cálculo da Avaliação das Competências



Eixo de Potencial - Fatores de Potencial

Regras:



Comitês de Desempenho

Comitês guiados por níveis e iniciados a partir do 9Box

Não pode ser calibrado 
por comitê

Eixo de Performance 

Poderá ser calibrado a partir dos fatores de 
potencial - se existir 2 evidências contrárias  ao 

comportamento desejado ou um argumento muito 
representativo o funcionário poderá caminhar nos 

boxes verticalmente. 

Eixo de Potencial



Eixo de Performance

Até 
89,9%

Acima de 
90% a 
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Acima de 
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Eixo de Performance

O alinhamento permite que toda a organização direcione suas 

forças em um mesmo sentido: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O alinhamento de metas é a tradução do 

mapa estratégico e dos painéis de contribuição



Passos fundamentais



Uma boa árvore de indicadores garantirá a orientação dos gestores rumo aos desafios estratégicos 

definidos para o ano

Desdobramento de Metas



Como gerenciar os boxes?

Desenvolvimento:
Pós graduação, MBA, 
Mestrado, Coaching, 

Cursos de Gestão

Remuneração:
Promoções e méritos 



Balanço de Consequências de Remuneração

Quais são as ações de consequência a partir do posicionamento no 9Box?



Balanço de Consequências

Gestão financeira do 

Mérito

Balanço de consequência 

de remuneração

(9-box)

● Qual é a solução para o 

orçamento de mérito da 

liderança?

● Onde este valor foi orçado?

● Como é a governança do 

montante financeiro?

● Como o escalonamento do 

ACT impacta o BC 

Remuneração?

● Quais são os critérios para 

priorização do mérito?

Lições Aprendidas



Gestão financeira do 

Mérito

Balanço de consequência 

de remuneração

(9-box)

● Qual é a solução para o 

orçamento de mérito da 

liderança?

● Onde este valor foi orçado?

● Como é a governança do 

montante financeiro?

● Como o escalonamento do 

ACT impacta o BC 

Remuneração?

● Quais são os critérios para 

priorização do mérito?

Lições Aprendidas

Balanço de Consequências



Conceitos

**Salário base + Adicionais fixos

O que é bolsão de mérito?

• É um montante em R$ utilizado apenas para mérito e que é calculado através de um % 

sobre a remuneração fixa** dos colaboradores. Não há % diferentes por Negócio.
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Conceitos

**Salário base + Adicionais fixos

O que é bolsão de mérito?

• É um montante em R$ utilizado apenas para mérito e que é calculado através de um % 

sobre a remuneração fixa** dos colaboradores. Não há % diferentes por Negócio.

Como é formado 

este %?

Aonde está 

localizado este 

bolsão de mérito?



X%

Mérito puro

O % inicial para mérito seguiu, 

em 2016, um % da 

remuneração fixa, com base 

em dados de mercado.

Percentual de Mérito



X%

Escalonamento do ACT

Conforme diretriz de 

escalonamento definida na 

época do orçamento, grande 

parte da diferença de 

escalonamento foi orçada como 

mérito.

Y%

Percentual de Mérito

Mérito puro

O % inicial para mérito seguiu, 

em 2016, um % da 

remuneração fixa, com base 

em dados de mercado.



Conceitos

**Salário base + Adicionais fixos

O que é bolsão de mérito?

• É um montante em R$ utilizado apenas para mérito e que é calculado através de um % 

sobre a remuneração fixa** dos colaboradores. Não há % diferentes por Negócio.

Como é formado 

este %?

Aonde está 

localizado este 

bolsão de mérito?



Alocação

● Há um bolsão de mérito independente para cada Negócio;

● O bolsão não foi alocado nos Negócios. Foi criado um centro de custo ligado a 

Presidência em que está orçado o montante de mérito de cada um dos Negócios;

● No momento da decisão do mérito, haverá a transferência do montante de mérito que 

será utilizado para cada um dos centros de custos impactados.

Exemplo

Negócio A

R$30k

Orçamento alocado na 

Presidência

Decisão de 

mérito
Negócio A

R$15k

Orçamento alocado no 

Negócio

Transf. 

orçamento



Benefícios

1
Diretriz única de mérito para todos os Negócios do 

Grupo WS

2
Evitará o senso de injustiça devido a decisão pessoal de 

um gestor sobre cortar ou não a verba de mérito

3
Aumento no engajamento dos colaboradores devido a 

gestão padronizada da verba de mérito



Gestão financeira do 

Mérito

Balanço de consequência 

de remuneração

(9-box)

● Qual é a solução para o 

orçamento de mérito da 

liderança?

● Onde este valor foi orçado?

● Como é a governança do 

montante financeiro?

● Como o escalonamento do 

ACT impacta o BC 

Remuneração?

● Quais são os critérios para 

priorização do mérito?

Lições Aprendidas

Balanço de Consequências



Diretizes da tabela de mérito

Posicionamentos dos gestores nos Box, após avaliação de desempenho

Identificação do IP* de cada colaborador

Cruzamento Box X IP para identificação do range de mérito

*IP: índice de posicionamento na faixa 

salarial, em relação a mediana.



Inputs

Gestão 
Financeira do 

Mérito
Escalonamento

Diretrizes financeiras
Reversão do ACT para 

meritocracia



Grandes perguntas

Como ficará o BC 

Remuneração 

considerando a 

existência do 

escalonamento do 

ACT?

Quais são os critérios 

para priorização do 

mérito?



Grandes perguntas

Como ficará o BC 

Remuneração 

considerando a 

existência do 

escalonamento do 

ACT?

Quais são os critérios 

para priorização do 

mérito?



Principais regras

1. Haverá  2 tipos de balanços de consequências conforme as regras de aplicação 

de escalonamento.

Balanço de consequências 

SEM diferença de 

escalonamento

-

Original PDG

Balanço de consequências 

COM diferença de 

escalonamento



1. Haverá  2 tipos de balanços de consequências conforme as regras de aplicação 

de escalonamento;

2. O repasse da diferença de escalonamento será igual para todos os boxes através 

da tabela de mérito;

Principais regras



1. Haverá  2 tipos de balanços de consequências conforme as regras de aplicação 

de escalonamento;

2. O repasse da diferença de escalonamento será igual para todos os boxes através 

da tabela de mérito;

3. Não haverá um balanço de consequência COM diferença de escalonamento por 

data base. O % referência para incremento do BC Remuneração seguirá a data 

base de janeiro, limitado ao orçamento;

Referência

Principais regras



1. Haverá  2 tipos de balanços de consequências conforme as regras de aplicação 

de escalonamento;

2. O repasse da diferença de escalonamento será igual para todos os boxes através 

da tabela de mérito;

3. Não haverá um balanço de consequência COM diferença de escalonamento por 

data base. O % referência para incremento do BC Remuneração seguirá a data 

base de janeiro, limitado ao orçamento;

4. No momento de definição do mérito (a ser detalhado), o colaborador poderá ter o 

seu índice de posicionamento de faixa salarial projetado;

Referência

Principais regras

ACT do período 

não aplicado na 

FOPAG



Grandes perguntas

Como ficará o BC 

Remuneração 

considerando a 

existência do 

escalonamento do 

ACT?

Quais são os critérios 

para priorização do 

mérito?



Alinhamento de conceitos

Competências* Potencial**

Potencial é o que se encaixa entre as

capacidades atuais de uma pessoa e as

possíveis funções futuras, levando em

consideração sua capacidade pessoal de

crescimento a longo prazo e os possíveis

comportamentos que podem levar o

executivo ao fracasso.

Característica de um indivíduo que prediga

um excelente desempenho em determinado

trabalho, papel, organização ou cultura.

*Olhar para o passado **Olhar para o futuroFonte: Adaptado Hay



Regras de priorização

1. Terão prioridade no acesso ao mérito os colaboradores alocados nos boxes conforme 
ordem abaixo

a. Box 9

b. Box 8 

c. Box 7

d. Box 6

e. Box 5 

f. Box 4

1. Caso haja a necessidade de priorizar os colaboradores dentro do box, será realizado um 
“ranking” primeiro pela nota de Competências

2. Em caso de empate a priorização será pela nota de Potencial.

Mérito



Janelas de mérito

Comitês de Desempenho e decisão do 

mérito

Primeira janela para 

aplicação de mérito

Segunda janela 

para aplicação de 

mérito

Janeiro a Maio Julho Outubro

Líderes alocados nos box superiores terão prioridade de 
recebimento na primeira janela de mérito (julho). 



Promoção

Regras de priorização

1. A prioridade deve seguir conforme abaixo:

a. Box 9

b. Box 7

c. Box 8

d. Box 6

1. Caso haja a necessidade de priorizar os colaboradores dentro do box, será realizado um 
“ranking” primeiro pela nota de Potencial.

2. Em caso de empate a priorização será pela nota de Competências.



Promoção

A promoção realizada dentro das regras favorece a meritocracia e 

engajamento dos colaboradores. A regra existe e é cumprida.

Quando a regra é descumprida, o impacto no desengajamento dos 

“preteridos” é significativo.

1. Caso haja exceção aprovada pelo Comitê 

Executivo, o gestor  fornecerá um feedback 

aos colaboradores preteridos visando evitar o 

desengajamento dos mesmos;

1. Este processo será governado pelo DHO 

Negócio com report de indicador ao DHO 

Corporativo.



Fluxo

Obs: Apenas Exceções ao processo seguem para aprovação do Comitê Executivo



Tipos de exceções 

• Mérito a colaborador não elegível conforme regras de priorização;

• Mérito anterior a janela de concessão;

• Mérito posterior a janela de concessão;

• Promoções fora das regras.

Exceções



Gestão financeira do 

Mérito

Balanço de consequência 

de remuneração

(9-box)

● Qual é a solução para o 

orçamento de mérito da 

liderança?

● Onde este valor foi orçado?

● Como é a governança do 

montante financeiro?

● Como o escalonamento do 

ACT impacta o BC 

Remuneração?

● Quais são os critérios para 

priorização do mérito?

Lições Aprendidas

Balanço de Consequências



Lições Aprendidas

Diversos 
modelos de 
escalonamento.

Reforço na 
comunicação da 
regras.

Garantir Feedback 
a todos.



Obrigado!


