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Qual é a atitude mais adequada: punir ou incentivar os vendedores diante de um erro ou um mau 
desempenho nas vendas? 
 
Erro cometido ou resultado nas vendas aquém do esperado. O que um gerente faz diante de 
situações como essas? A princípio, você pode seguir dois caminhos: punir ou incentivar.  
 
Quando você chega a essa “encruzilhada”, o que está em jogo não é apenas sua decisão por uma 
ou por outra atitude, mas sim sua capacidade de lidar com problemas. Punir ou incentivar só vai 
atestar a forma com que você se comporta diante de uma dificuldade: resolve ou caça as bruxas? 
Caça as bruxas ou resolve?  
 
Para facilitar a compreensão das conseqüências que essas atitudes provocam, +Gerente preparou 
duas simulações. Na primeira, o gerente pune; na segunda, ele opta por incentivar. 
 
A escolha pela punição  
 
Quando as coisas não dão certo dentro de uma empresa, é muito comum que a primeira coisa que 
se faça seja buscar um culpado para aquela situação. Enquanto alguém leva a culpa e é 
devidamente punido por isso, o problema, o erro, a dificuldade ficam em segundo plano, sem 
solução. Se é dessa forma que você, como gerente de uma loja, quer lidar com essa situação, é 
bom ir exercitando seu lado mau.  
 
Se é para punir, que puna com competência. Com essa postura de “carrasco”, mais do que revelar 
habilidades para liderança, você pensa em contabilizar pontos com a direção da loja, “ganhar 
moral” com seu discurso e sua prática de “ir fundo” nos problemas da empresa.  
Nesses tempos bicudos, a maior punição que um funcionário pode ter é receber o bilhete azul. O 
gerente corta o mal pela raiz e ainda mostra quem manda na loja. E que com ele é assim: quem 
sai da linha perde o emprego. Ao ver a demissão de um colega, os demais vendedores certamente 
ficarão mais atentos, mais comprometidos.  
 
Há quem pense, no entanto, que punir um funcionário com a demissão não cause o efeito ideal 
nos outros vendedores. Se o empregado é demitido, sua imagem de culpado logo será esquecida. 
O bom seria puni-lo de outra forma, sem demissão, para que os outros vendedores tivessem a 
imagem de um funcionário punido sempre fresquinha na memória. A marca do gerente mão-de-
ferro estaria evidente, mas amenizada por não colocar o funcionário no olho da rua.  
 
Mas tem o outro lado...  
 
A punição como exemplo e demonstração de poder não serve para o gerente que precisa mais do 
que nunca do apoio e da dedicação de sua equipe. Se passar pela sua cabeça adotar alguma ação 
punitiva para um vendedor, seja ao menos criativo. Evite situações humilhantes e pouco 
motivadoras. Obviamente, há casos que acarretam grandes prejuízos e outros que indicam algum 
tipo de falcatrua que merece um tratamento diferenciado.  
 
Mas, para aquelas questões mais práticas do dia -a-dia, uma alternativa é punir mexendo no bolso 
do funcionário por uma boa causa. Em acordo com a equipe de vendas, crie uma tabela de valores 
e atitudes erradas, digamos assim. Comete tal erro, menos R$ 10,00. O dinheiro vai para uma 
caixinha e depois pode ser revertido para algum a entidade de fim social. 
 
 
 
 



A escolha pelo incentivo  
 
Quando as coisas não dão certo dentro de uma empresa, é muito comum que a primeira medida 
seja desenvolver um plano de emergência baseado unicamente em ações de incentivo à equipe de 
vendedores. É nesse momento que a empresa lembra do quanto precisa de funcionários sempre 
motivados e do quanto vem negligenciando esse item indispensável para uma gestão de sucesso. 
O incentivo acaba sendo um santo remédio, de efeito quase imediato e sem contra-indicações. 
Afinal, quem vai se opor a receber um prêmio por seu desempenho?  
 
Nesse sentido, não fica muito difícil definir os incentivos que a empresa pode conceder a seus 
funcionários. O salário está sempre em dia? Ótimo. Se é assim, o investimento em incentivos já 
não precisa ser tão grande. Se você tem informações sobre o perfil da equipe de vendas, pode 
sugerir uma série de incentivos que poderão ser implementados pela administração da loja. Ações 
que envolvam a família dos colaboradores são sempre eficientes. Mesmo que o resultado possa 
levar mais tempo, veja o que pode ser melhorado em relação àqueles benefícios tradicionais 
concedidos (convênios médicos e alimentícios).  
 
Oferecer prêmios em dinheiro também é uma boa opção. Se dispuser de recursos, pague bônus 
para quem vende mais. E faça a entrega na frente dos outros funcionários para que eles 
enxerguem no triunfo do colega a motivação necessária para melhorar seus próprios 
desempenhos. Para uma situação emergencial, “comprar” o empenho dos funcionários tem tudo 
para gerar o resultado esperado.  
 
Mas tem o outro lado...  
 
O maior risco que a empresa corre ao adotar uma política de incentivos é acirrar além da conta a 
disputa entre os empregados. E, em vez de unir, pode acabar desagregando a equipe. Outro 
aspecto que pode contribuir negativamente é a intenção de incentivar somente nos momentos em 
que o barco começa a fazer água. Ou seja, o oferecimento de “n” premiações e benefícios surge 
num momento de crise e depois, superada a dificuldade, simplesmente deixa de fazer parte do 
dia-a-dia da empresa.  
 
Se quer mesmo sair de um momento difícil escorada em uma equipe motivada, o melhor que a 
loja tem a fazer é estabelecer uma política de incentivos duradoura, que não se esgota em um, 
dois, três meses. Dessa forma, as chances de a loja manter uma estabilidade e espantar de vez o 
fantasma da crise são muito maiores. 
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