


criatividade na escolha do tema e es-
sencial. O que imaginar, por exemplo,
de um slogan como Desafio 4x4 -
Off-Road, Off-Limits? A primeira
impressão seria a de uma campanha
criada por alguma concessionária de
veículos fora de estrada, certo? Pois
bem, esse foi o tema encontrado pela
Mude, uma empresa de TI que repre-
senta multinacionais do setor como
Cisco, Linksys, UT Starcom, McAfee,
Nokia, RSA, Hitachi, Symantec/
Veritas, entre outras, para atingir dis-
tribuidores de soluções nos segmen-
tos de comunicação, segurança e
armazenamento de dados.

"A campanha foi dividida em duas
partes de quatro meses - de março a
julho e de agosto a novembro. Daí a
idéia do Desafio 4x4 e a superação
de limites", explica Fernando Greco,
diretor de marketing da Mude. Ele
conta que, muito embora admita ser
difícil separar os resultados apenas
da campanha de incentivo, ela foi
peça-chave no planejamento anual de
marketing da empresa e, conseqüen-
temente, nos resultados, segundo o
executivo, compensadores.

A base de revendas, por exemplo,
teve incremento de 40% em 2005. O
setor de IP Telephony cresceu 123%
seguido de perto pelo de wireless,
120%. O de segurança atingiu aumen-
to de 50% e o de infra-estrutura de rede,
60%. A área de videoconferência teve
uma ampliação na ordem de dez vezes
em relação a 2004. "Dessa forma,
estamos fidelizando nossos clientes, o
que é fundamental no mercado busi-

ness to business. Alem disso, novos e
antigos clientes estão motivados para
repetir a experiência", explica Greco.

A primeira campanha de incentivo
da Mude foi em 2003. Focou vendas
e durou quatro meses. A segunda, em
igual duração, foi em 2004 e esteve
dedicada aos projetos que utilizassem
produtos oferecidos pela Mude. "Era
mais qualitativa que quantitativa. Tra-
balhamos produtos para centralização
de dados e telefones IP", explica o
diretor de marketing da empresa. Já
na Desafio 4x4, houve a união des-
tes dois conceitos: relacionamento
com as revendas e melhoria nas ven-

A Desafio 4x4 foi lançada e fina-
lizada com eventos. Banners com o
slogan foram distribuídos junto com
um caderno de anotações. Um e-mail
marketing era disparado a cada se-
mana, além de torpedos enviados aos
celulares dos participantes para man-
ter a força da campanha. O planeja-
mento anual previa também os road
shows, eventos para informar, treinar
e motivar revendas em sete cidades
- Curitiba, Belo Horizonte, São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto
Alegre e Brasília. Foram feitas duas
visitas em cada uma, a cada semes-
tre. "Tivemos 1,5 mil pessoas envol-

Pesquisa da Ampro revela que
80% das empresas utilizam
ações de marketing de incentivo

das. "Aprendemos muito nas duas pri-
meiras. Na de 2005, consolidamos
esse aprendizado, principalmente no
tocante à duração. Campanhas cur-
tas podem ser boas para projetos,
mas para relacionamento e fideli-
zação é melhor trabalhar com pra-
zos mais longos e intensa comuni-
cação", ensina Greco. Aliás, a co-
municação foi a importante lição no
ano passado. "Ela deve ser eficaz
para o comprometimento dos times
internos para que se atinja os objeti-
vos. Isso é fundamental", diz ele.

vidas nas 14 edições do programa.
Foi a nossa consolidação estratégi-
ca", assevera Greco.

A campanha contou com duas
premiações. Na primeira, foram con-
cedidos prêmios para três revendas,
três vendedores e um profissional
técnico de suporte com viagem, com
direito a acompanhante, de sete dias
para o Club Med Trancoso. Na se-
gunda, mais sete vencedores - nas
mesmas categorias - ganharam via-
gens para o Marrocos. "Dinheiro a
pessoa gasta. Já uma viagem ninguém

Prêmios aumentam a disposição dos
funcionários e estimulam a concorrência na

obtenção de metas e resultados de
patrocinadores e seus parceiros
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esquece. Passa a fazer parte da sua
história e liga a vivência à empresa
que a concedeu", explica Greco. Ao
todo, a empresa investiu l milhão de
reais nesse projeto. Cerca de 40%
foram gastos com a organização da
festa e o restante com os prêmios.
Greco está tão contente com os re-
sultados que planeja, para este ano,
não uma campanha, mas um progra-
ma de relacionamento permanente.

A EZ Security - premiada como
melhor revenda da área de seguran-
ça na campanha da Mude - também
melhorou sua performance no ano
passado. O incremento na venda dos
produtos da Mude atingiu 300%, o
que significou crescimento entre
15% e 22% no faturamento global da
empresa. "Foi fantástico. Não só pelo
prêmio, mas pela motivação", atesta
Eduardo Alonso, diretor comercial da
EZ. Ele lembra que os colaborado-
res participaram do evento de lança-
mento e receberam visitas de geren-
tes da patrocinadora, além de e-mails
marketing lembrando-os de registrar
as vendas no site da Mude. "O fato
de o prêmio não ser travado ajudou

Verdier, da Incentive:
ferramenta ainda pouco explorada

A ESCOLHA
DO TROFÉU

No início, o esforço e o compro-

metimento geravam, como reconhe-

cimento, um valor em dinheiro nas

campanhas de marketing de incen-

tivos. No entanto, outro tipo de tro-

féu vem conquistando corações e

mentes. "Dessas premiações che-

gou-se às viagens que, segundo es-

tudos, obtêm muito mais recall que

os prêmios físicos. A duração da ex-

periência na memória dos contem-

plados é muito maior quando se tra-

ta de uma viagem", diz Werblowsky,

diretor da FreeWay. Pesquisas rea-

lizadas pela Ampro mostram que

uma viagem fica marcada na vida

de um premiado entre 8 e 12 anos.

"Ela agrega valor, ajuda no rela-

cionamento, traz bagagem cultu-

ral, descansa, reenergiza as pes-

soas para novos desafios", explica

Medauar Jr., da Ampro.

No entanto, alguns cuidados

precisam ser observados na hora de

escolher os prêmios, levando-se em

conta o perfil do público. "Eles de-

vem ser definidos de acordo com o

que se pretende para não explodir

o budget e não ficar abaixo da ex-

pectativa", explica Medauar Jr. Com

ele concorda Rita, da SimGroup.

"De nada adianta uma viagem ao

Haiti para quem trabalha em tele-

marketing, por exemplo. Um trei-

namento de oratória pode ser seu

maior desejo. Além disso, um levan-

tamento feito na indústria farmacêu-

tica mostrou que os funcionários

têm como maior objetivo a carrei-

ra, desejam um MBA como prêmio",

explica. Planos de previdência pri-

vada e universidade para os filhos

também entram na lista de prêmios

sugeridos pelos especialistas.

muito. Assim, não foi só o vendedor
que se sentiu motivado, mas todos os
funcionários, também das áreas téc-
nica e administrativa", explica Alon-
so. O valor do prêmio - viagem para
o Marrocos com direito a acompa-
nhante - será rateado entre todos.
"Não se buscou apenas o aumento
nas vendas, mas motivar os profis-
sionais por maior excelência em seu
trabalho. Isso acabou beneficiando a
empresa como um todo. Acho que a
campanha da Mude deveria ser per-
manente", opina Alonso.

Retorno do investimento
Jorge Medauar Jr., vice-presidente

de desenvolvimento setorial da Asso-
ciação de Marketing Promocional
(Ampro), explica que o MI é um com-
posto de ferramentas e não apenas
campanhas localizadas. "Inclui even-
tos, ações de relacionamento e até
modelos de gestão", diz. Ele conta que
o MI cresceu sem parar nos últimos
anos. E deverá continuar expandindo-
se nesse mesmo ritmo em futuro pró-
ximo. A razão está no fato de as em-
presas precisarem melhorar seus re-
sultados por meio da valorização das
pessoas. "A cada dia, empresas têm
apostado no incentivo com foco am-
pliado, seja para reter talentos, capa-
citar e treinar funcionários, ou melho-
rar o clima organizacional. Tudo isso
vale para os demais elos da cadeia
como canais de distribuição e clien-
tes, quando se fala em ação integra-
da, por exemplo", explica Medauar Jr.

Nessa linha também raciocina Ed-
gar Werblowsky, diretor da FreeWay e
da Immaginare. "Cada vez mais, as
ações tendem a se concentrar sobre
determinado foco para maximizar o
retorno do investimento. E como o MI
atua diretamente junto aos públicos-
alvo das empresas, sejam clientes,
funcionários ou parceiros estratégicos,
a dispersão de recursos é praticamen-
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te nula", diz ele, ao estimar que esse
mercado cresce 10% ao ano no Brasil.

Uma pesquisa realizada pela
Ampro reflete um pouco dessa ten-
dência de crescimento. Entre as em-
presas ouvidas pela instituição e que
utilizam marketing promocional,
80% fazem uso do incentivo. Des-
sas, 76% dizem que vão continuar
investindo e pretendem aumentar
em, aproximadamente, 20% os in-
vestimentos nessas campanhas. "Te-
mos claro as áreas que mais deman-
dam campanhas: vendas, para atin-
gir metas; RH, para integrar áreas
internas, melhorar clima, treinar,
reter e promover eventos; marketing,
para lançar ou reforçar marcas; e a
diretoria, na hora de mudar culturas
ou instituir novos modelos de ges-
tão", atesta Medauar.

Rita, da SimGroup: migração para
a comunicação dirigida

Outro fato que alimenta esse cres-
cimento é a necessidade de lidar com
recursos e planejar cada gasto sem
margem para experimentação - um
dos atuais desafios às empresas que
precisam lidar com as adversidades
e investir para continuar a crescer.
"Muitas vezes, por desconhecimen-
to, os empresários acabam utilizan-
do mal os recursos que possuem, des-
viando-se do foco do negócio, sem
atingir os objetivos desejados", ex-
plica Cyrille Verdier, diretor-geral da
Incentive House. Para ele, o mar-
keting de relacionamento ainda é
pouco explorado como ferramenta
que engloba campanhas de incenti-
vo, endomarketing, programas de fi-
delidade, eventos entre outras ações.
Mas esse cenário deve mudar, segun-
do Werblowksy, da FreeWay. Entre
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as razões disso, ele enumera: "Em
primeiro lugar, as empresas precisam
fidelizar clientes num cenário de con-
corrência cada vez mais acirrada. Em
segundo, elas crescem devido à ne-
cessidade de motivar funcionários
em épocas de grande competição e
verbas apertadas. E, finalmente, pela
dinâmica rápida do mundo empresa-
rial com fusões, aquisições e vendas
que implicam um realinhamento das
estratégias das companhias."

Rita Faro, diretora de planejamento
da SimGroup, agência que trabalha
com ações de reconhecimento, mar-
keting e premiações para treinar e criar
ações de venda, conta que, antigamen-
te, gerentes e diretores desenvolviam
o planejamento estratégico e os fun-
cionários executavam. "Esse modelo,
lento e burocrático, está obsoleto. Hoje,
se dá poder aos funcionários e se re-
duz a burocracia", explica. Há dez anos
trabalhando com incentivos, Rita tro-
cou, recentemente, de lugar na mesa

Greco, da Mude: campanhas mais
longas para fidelizar clientes

de negociações. Há oito meses, ela pas-
sou de cliente exigente para fornece-
dora de serviços. "O antigo RH pas-
sou para o que chamamos de ODS -
Organizar, Delegar e Supervisionar. A
empresa treina, confia e apura resulta-

dos", garante ela. Além disso, ela cita
outra tendência atual: a ciência do
comportamento humano.

O trabalho, continua, deve atender
às necessidades das pessoas no que diz
respeito à auto-realização, reconheci-
mento e liberdade. "As ações de reco-
nhecimento ocorrem por intermédio de
incentivos", explica a executiva. Podem
ser ações pontuais - caso do 8 de mar-
ço, Dia Internacional da Mulher; o ani-
versário da empresa; ou ações mais
genéricas no treinamento de pessoal
para atender aos objetivos empresa-
riais. Rita destaca que as ações de in-
centivo crescem tanto que até as agên-
cias de publicidade tradicionais - que
atuam com mídias e comunicação de
massa - estão criando um braço para
trabalhar na área. "Está ocorrendo uma
migração de faturamento para a comu-
nicação dirigida. Essa mudança é cres-
cente graças às necessidades das em-
presas em fazer mais, com menos
tempo e dinheiro", explica.

ROTEIRO DE CAMPANHA
Para disparar uma campanha de marketing de incenti-

vo, os empresários podem contratar uma empresa espe-

cializada ou desenvolvê-la internamente (por meio do RH

ou do marketing), contando com soluções de premiação -

viagens, catálogos, cartões de premiação e vouchers. "É

preciso ressaltar alguns cuidados na adoção dessa ferra-

menta", explica Verdier, da Incentive House. Segundo ele,

é preciso desempenhar cada uma das etapas: diagnóstico,

planejamento, lançamento, sustentação, encerramento e

relatório final. E detalha cada uma delas. No diagnóstico,

é essencial entender os fatores geradores da campanha,

saber por que foi criada. Informações como perfil do pú-

blico, mercado, cultura da empresa e concorrência são fun-

damentais para desenvolver o briefing.

Na fase do planejamento, são definidos os objetivos, a

meta, regulamento, premiação, métricas de avaliação e es-

tratégias de comunicação e criação, bem como o cronograma

das peças e ações. "Um dos segredos é estabelecer metas

possíveis de serem alcançadas para conquistar a adesão e

motivação", explica Verdier. Na hora do lançamento, é ideal

engajar os participantes para que percebam como a em-

presa investe, valoriza, aposta e reconhece a equipe. "Um

lançamento de impacto é fundamental. Pode ser um even-

to no qual os participantes sintam-se parte integrante do

universo criativo da campanha", garante.

Depois de lançada, é preciso sustentá-la. "Deve-se

medir sempre a 'temperatura' da campanha já que o mer-

cado e a empresa podem mudar, os produtos envolvidos

podem sofrer alterações e há uma série de fatores que

podem exigir a busca de novas ações para corrigir rotas e

manter as pessoas envolvidas", assevera. Também na sus-

tentação recomenda-se dar feedback aos participantes:

ranking, comportamento do mercado, resultados alcança-

dos etc. No encerramento, na entrega dos prêmios e aná-

lise dos resultados, deve-se fazer uma festa como no lan-

çamento, uma espécie de reconhecimento da empresa. A

fase do relatório final é o momento de comprovar os resul-

tados e mostrar o que se ganhou com a campanha.
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