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GESTÃO

RECURSOS HUMANOS

Marketing de incentivo busca
alterar regras da Previdência

são paulo

O marketing de incentivo, ferra-
menta utilizada por diversas em-
presas para transformar o sonho
da produtividade em realidade,
convertendo-a em prêmios aos
seuscolaboradores, estásetrans-
formando em pesadelo.

Geralmente utilizada para pre-
miar as melhores performances e
quase sempre atrelada a resulta-
dos, a prática está sendo questio-
nada pela Secretaria da Receita
Previdenciária no que diz respei-
to à estratégia de remuneração
das empresas, que estão mobili-
zando ações que visam a regula-
mentação daatividade. Comeste
intuito, a Associação de Marke-
ting Promocional (Ampro), que
reúne 200 agências de marketing
promocional e de incentivo, pro-
move no próximo dia 23, em São
Paulo, o fórum “Marketing de In-
centivo. Uma visão legal”.

“A Previdência e a Receita Fe-
deral estão considerando as pre-
miações das campanhas de in-
centivo como de natureza sala-
rial, o que não é verdade. As pre-
miações são promessas condi-
cionadasa umalcance deresulta-
dos. Seos resultadosnão sãoatin-
gidos, não há premiação”, argu-
menta Edmundo Monteiro, vi-

ce-presidente de Desenvolvi-
mento Setorial da Ampro.

A Secretaria da Receita Previ-
denciária entende que as premia-
ções fazem parte da remunera-
ção e, conseqüentemente, de-
vem ser tributadas como tal.
“Consideramos esta prática uma
comissão disfarçada, jáque, atre-
lado a metas ou não, as premia-
ções são vinculadas à realização
de um serviço que o empregado
presta para a empresa, portanto
devem ser contabilizadas na fo-
lha de pagamentos”, alerta Ale-
xandre Correa Lisboa, coordena-
dor-geral em Auditoria Especial
da secretaria. O órgão considera
estar sendo lesado emR$ 680 mi-
lhões após realizar auditorias em
429 empresas contratantes deste
tipo, desde agosto de 2006. So-
mente 40 ações ainda estão em
andamento. Em todas as outras, o
órgãoconstatou quearemunera-
ção do empregado não foi tribu-
tada. Segundo a secretaria, todas
as empresas eram clientes de
apenas uma agência de marke -
tingpromocional, e até o próximo
mês outras serão investigadas.

Estratégias
Enquanto a regulamentação da
atividade não sai, as empresas
buscam alternativas para conti-
nuar investindo em ações de in-
centivo. A gigante Whirpool SA,
fabricante das marcas Brastemp
e Consul e que realiza programas
de incentivo desde1994, defende
a criação de um programa, que
mesmo quealinhado aosresulta-
dos daempresa, procurevariar os
prêmios,a freqüênciadepremia-
ção e as equipes premiadas. “As

premiaçõesnão podemsermen-
sais, ou em um intervalo muito
curto de tempo, pois podem aca-
bar sendo atreladas ao salário. Por
isso fazemos com intervalos
maiores que um mês”, relata Re-
nato Cassou, gerente-geral de
vendas da Whirpool SA.

O programa é anual, mas os
participantes são medidos men-
salmenteatravés dosmesmosin-
dicadores utilizados para a boni-
ficação salarial (venda, preço, vo-
lume e outros). Através deles, os
funcionários acumulam pontos
para a grande premiação do ano,
geralmente uma viagem. Tam-
bém há pequenas premiações se-
mestrais e emdatas comemorati-
vas, aschamadas pontuaçõesex-
tras.Elassempre estãoatreladasa
uma estratégia, como, por exem-
plo, incentivar a venda de la-
va-louças,ou mesmoa umameta
global, como aumentar o fatura-
mento. “O programa trabalha o
espírito de equipe e o tema que
será abordado ao longo do ano.
No ano passado, por exemplo, foi
a excelência na execução. Amar-
ramos todas estas ferramentas ao
programa”, explica.

O programa também é utiliza-
do comoinstrumento demotiva-
ção e como forma de inserir a fa-
mília do funcionário na rotina da
empresa. “Quando a companhia
está indo bem, isso mostra que o
programaestá dandocerto”,con-
clui o gestor.

A CAS Tecnologia, empresa de
capital fechado especializada em
soluções de automação e leitura
de dadosa distância,propõe uma
cultura de incentivo através da
participação acionária dos fun-

cionários. Neste modelo, todos os
funcionários e colaboradores da
empresa, não importando sua
posição, cargo ou status, podem
adquirir uma parcela de proprie-
dade da empresa. “Isso gera um
comprometimento forte e faz
com que o funcionário se esforce
para obter resultados e consertar
possíveis falhas”, acredita Maurí-
cio Catelle, diretor de Marketing
da CAS Tecnologia, que faturou
R$ 12 milhões em 2006.
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Governo autua
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premiar funcionários
por considerar a
remuneração de
natureza salarial

k PRÊMIO

«As premiações são
promessas
condicionadas a um
alcance de resultados.
Se não são atingidos,
não há premiação»
EDMUNDO MONTEIRO
VICE-PRESIDENTE DA AMPRO

k SALÁRIO

«Consideramos esta
prática uma comissão
disfarçada, já que as
premiações são
vinculadas à realização
de um serviço»
ALEXANDRE CORREA LISBOA
AUDITOR DA PREVIDÊNCIA

E V E N TO

Emirates Airlines
divulga a carreira de
comissário no Brasil

são paulo

A Emirates Airlines realizará no
Brasil, entre os dias 18 e 25 de
março, quatro eventos para di-
vulgar a carreira de comissário
de bordo da companhia aérea
dos Emirados Árabes Unidos.

Chamado de “Cabin Crew
Career Open Days” (Tempora-
da Carreira de Comissários, em
tradução livre),o eventofaz par-
te de um programa da empresa
na América do Sul e tem como
objetivo tornar conhecidos, pa-
raos profissionaisbrasileiros,os
procedimentos, regulamentos
ebenefíciosda carreira,alémde
outras informaçõessobre avida
em Dubai, sede da Emirates.

Os quatro Open Days serão
realizados em São Paulo, no dia
18 demarço; em Curitiba,no dia
20; Brasília, no dia 22 e Belo Ho-
rizonte,no dia25de março,com
a apresentaçãode filmessobre a
Emirates Airlines ea cultura dos
Emirados Árabes Unidos.

Segundo Ralf Aasmann, dire-
tor-geral da Emirates Airlines no
Brasil, os eventos serão muito
importantes para que os inte-
ressados em trabalhar na com-
panhia possam conhecer um
pouco melhor as particularida-
des dessasatividades efornecer
os seus currículos para futura
análise.

“Normalmente realizamos o
Cabin Crew Career Open Days
em Dubai ou na Europa, mas
com o início, em outubro, do
nossoserviçopara aAméricado
Sul, optamos por realizar du-
rante o mês de março um road
show pela região, que inclui
eventos no Brasil, na Bolívia e,

em maio, também na Venezue-
la. OOpen Daysé muitoimpor-
tante para que os candidatos
desses países conheçam mais
sobre a nossa empresa”, explica
Ralf Aasmann.

Atualmente, a Emirates Airli-
nes possui 106 brasileiros entre
os mais de 8.000 comissários de
bordo. Com o início do serviço
entre Dubai e São Paulo, a pri-
meira rotada companhiapara a
América do Sul, pretende au-
mentar o número de lati-
no-americanos no quadro de
tripulantes. De acordo com Ralf
Aasmann, a campanha de sele-
ção e recrutamento deverá
ocorrer em maio e junho.

A Emirates Airlines possui
umafrota de101 aeronavesAir-
bus e Boeing. A companhia con-
tacomuma equipedecomissá-
rios de bordo de mais de 100 di-
ferentes nacionalidades e 80 lín-
guas distintas.

“Com nosso rápido cresci-
mento, tanto da frota quanto de
destinos, estamos procurando
por profissionais diferenciados
que possam construir suas car-
reiras na companhia. A diversi-
dade e a mistura de nacionali-
dades, culturas, religiões e et-
nias presentes na empresa têm
contribuído positivamente pa-
ra o seu sucesso.A equipe de re-
crutamento entrevista candi-
datos em muitos países em todo
o mundo, com foco na seleção
daqueles que têm habilidade
natural para atender aos eleva-
dos padrões de serviço da com-
panhia em umtime multicultu-
ral”, explica Ralf Aasmann.
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RELAÇÕES COM O CLIENTE

Inmetro vê falhas nos serviços
de atendimento das empresas
Pesquisa do instituto constata que bancos, planos
de saúde, empresas de telefonia e de cartão de
crédito têm os piores serviços de atendimento

são paulo

O Programade Análisede Produ-
tos do Instituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e Quali-
dade Industrial (Inmetro) cons-
tatou que ainda há deficiências
no atendimento às reclamações
dos consumidores a partir dos
serviços de comunicação estru-
turados pelas próprias empresas.
A avaliação se baseou em pesqui-
sa efetuada entre setembro de

2005 e junho de 2006 pelo Institu-
to Brasileiro de Relações com o
Cliente (IBCR) em 74 serviços de
atendimento ao consumidor
(SACs) de empresas nacionais.

Os setores analisados pelo In-
metro foram bancos e cartões de
crédito, planos de saúde, telefo-
nia fixae móvel,alimentos ebebi-
das, eletroeletrônicos, e TV por
assinatura. “Identificamos os se-
tores emque hámaior incidência

de reclamação dos serviços de
atendimento e desenvolvemos
uma metodologia que leva em
consideração três parâmetros:
rapidez de acesso, qualidade do
atendimento e a qualidade da
resposta, isto é,se a resposta é boa
e resolve o problema do consu-
midor”, disse o diretor de Quali-
dade do Inmetro, Alfredo Lobo.

Ostécnicos doInmetrochega-
ram a enviar três pedidos de re-
clamação idênticos para a mes-
ma empresa, obtendo respostas
diferentes. Segundo Lobo, isso
mostra que as empresas, de mo-
do geral, não têm um tratamento
institucional, não têm operado-

res devidamente capacitados pa-
ra prestar essas informações. Ele
informou que a intenção do In-
metro, a partir dessaanálise, é es-
timularas empresasa investirem
melhores serviçosde atendimen-
to ao consumidor (SACs).

“Percebemos que as empresas
estão valorizando mais o SAC,
mas ainda existem companhias
que não oferecem atendimento
adequado”, ressaltouLobo. “Mui-
tas perceberam que ocanal de co-
municação com o consumidor é
uma fonte importante para me-
lhorar a qualidade do seu produ-
to, mas não todas.”
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CARREIRAS

I  N C E N T I VO

Fundação dá prêmio de fotografia
são paulo // A fundação Conrado Wessel anunciou ontem
os vencedores do seu prêmio de arte na categoria foto-
grafia. Os vencedores de ensaios fotográficos foram: em
primeiro lugar Tiago Santana, com o ensaio “O Chão de
Graciliano”; o segundo lugar coube a Júlio Bittencourt,
com o ensaio “Numa janela do edifício Prestes Maia,
911”.
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Notas

C A PAC I TAÇ ÃO

Network1dará curso para venda
sucursal // A Network1, distribuidora especializada em
produtos de comunicação de dados, irá realizar cursos
gratuitos voltados aos profissionais de vendas e pré-ven-
das. Atualmente, a equipe de engenheiros da empresa,
que apóia os parceiros nos processos de pré-vendas, par-
ticipa de 70% dos negócios. Durante o evento, executivos
dos fabricantes apresentarão tendências e novidades.
Inscrições em www.network1.com.br/treinamentos.asp.

Text Box
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