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"Estimular o emocional, o instinto. É justamente esse um dos papéis do marketing de 
incentivo e uma das razões pela qual passou a ser reconhecido como uma ferramenta que 
impulsiona resultados. Agir diretamente na motivação da compra ou da venda, que recai - na 
maior parte das vezes - sobre os aspectos intangíveis, em detrimento do comportamento 
racional do produto (custo-benefício, tamanho, durabilidade, cor, peso, modelo), é o principal 
trunfo para estimular os canais de venda. 
 
Técnicas para estimular o inconsciente vêm sendo utilizadas por empresas nos mais diversos 
segmentos para atingir os resultados. A história da humanidade é repleta de exemplos em 
que se procurou superar limites em troca de recompensa. A coroa de louros, na Grécia 
Antiga, é um bom exemplo disso. 
 
O incentivo nasceu nos Estados Unidos, nos anos de 1930. O país vivia a Grande Depressão e 
as empresas precisavam de ações para incrementar as vendas. Naquela época, usou-se 
bônus de desconto, cupons, política de preços diferenciada, entre outras práticas. 
 
A atividade foi logo entendida pelas empresas como uma ação que proporcionava retorno 
contabilizado pelo aumento nas vendas e pelo estreitamento do relacionamento com os 
públicos-alvo da companhia. A motivação por meio de presentes e benefícios ainda sofre 
algum preconceito no Brasil, baseado em conceitos difusos, enquanto nos EUA tornou-se 
inclusive um fator determinante na escolha da empresa por parte de funcionários e parceiros. 
Estima-se que o marketing de incentivo movimente, somente nos EUA, algo em torno de US$ 
30 bilhões. 
 
Os 'concursos de vendas' promovidos nos anos de 1980 aprimoraram-se e tornaram-se parte 
da estratégia empresarial, com campanhas estruturadas e definidas dentro da realidade de 
cada negócio. Foi nessa época que a atividade deixou de ser responsabilidade do 
departamento de vendas para assumir importância na área de marketing das empresas, 
adotando o formato de campanha como vemos até hoje. O vendedor é reconhecido com 
prêmios em produtos e dinheiro, e, em alguns casos, com viagens - bastante comum em 
campanhas de produto. 
 
Ao longo dos anos, as técnicas de incentivo, com o aumento da concorrência, tiveram de ser 
aperfeiçoadas, com constantes novidades em opções de premiação, índices de satisfação, 
bem como as regras das campanhas. 
 
As campanhas de incentivo ganharam conteúdos mais ricos e abrangentes e se valorizaram 
por meio não só da motivação, mas também da confiança, da geração de informações e do 
conhecimento. Saíram do lugar-comum. Isso sem perder o viés lúdico, resgatando emoções, 
valores, surpreendendo o mercado com soluções e ferramentas criativas. 
 
Aos poucos, as campanhas vão criando novas temáticas, deixando de lado os motes que 
remetem a universos paralelos e mundos de faz-de-conta. Esses truques e gadgets, um tanto 
batidos, vão saindo de cena para dar lugar a abordagens mais conceituais. 
 
A utilização do Database Marketing e ferramentas de marketing direto na gestão das 
campanhas de incentivo possibilitam a segmentação do público-alvo por região, por área de 
atuação e por tamanho. Com a integração dessas ferramentas, os resultados são 
maximizados, atingindo os objetivos com mais eficiência. Não baste motivar o canal de 
vendas a vender. É necessário saber exatamente o que cliente final procura, para alinhar o 
discurso e as expectativas de acordo com a demanda. 
 
Nesse quadro, o Database Marketing faz muito mais que armazenar, de maneira histórica, o 
comportamento dos consumidores. Ele permite cruzar as informações, de modo a 
transformar dados em informação e em conhecimento acerca de cada um deles. Quanto mais 



informações do cliente, maior a probabilidade de maximizar os resultados nas campanhas 
com os canais de vendas. 
 
A companhia ganha com o marketing de incentivo a partir do momento que fornece mais 
informações para os canais de distribuição poderem trabalhar com a base de clientes. O 
marketing de incentivo, hoje em dia, é muito mais que apenas motivação; é informação, 
confiança. 
 
Oferecer características para que o produto seja lembrado no momento da compra, operando, 
sobretudo, no desejo emocional, é função que o marketing de incentivo tem cumprido com 
primor. Mas, claro, a manutenção dos clientes, em uma futura compra, só será possível com 
uma boa dose de racionalidade." 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 nov. 2008, p. 6.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


