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Pelo menos uma vez por ano, a maior parte das empresas decide recompensar os melhores 
funcionários com prêmios. Além do tipo de setor no qual a empresa está envolvida, deve ser 
avaliado também o nível do profissional 
 
Pelo menos uma vez por ano, a maior parte das empresas decide recompensar seus melhores 
funcionários com prêmios. A iniciativa serve, em geral, para motivar e fidelizar os que estão 
cima da média, ao mesmo tempo em que estimula os outros a tentar conquistar a premiação 
no ano seguinte. Além de fidelizar o profissional, as premiações podem servir para aumentar a 
eficiência de setores específicos ou até mesmo estimular a inovação. 
 
Para Marcelo Larrat, diretor da Larrat Realizações em Marketing, empresa especializada na 
organização de premiações, a recompensa deve levar em conta o tipo de profissional. “O 
corretor de imóvel prefere premiação em dinheiro, pos não tem salário fixo, depende de 
comissões”, exemplifica o executivo. 
 
Além do tipo de setor no qual a empresa está envolvida, deve ser avaliado também o nível do 
profissional a ser recompensado. “Para o pessoal de venda, recomendamos sempre 
recompensas em dinheiro somadas ao ganho mensal”, afirma Larrat. 
 
Na opinião do especialista, pessoas com mais poder aquisitivo precisam receber algo que vá 
além do normal. 
 
“Quando são do nível de diretoria, ou revendedores, gente com mais poder aquisitivo, vale 
mais a pena uma viagem.” Recentemente a consultoria organizou para a Cosan, empresa do 
setor sucroalcooleiro, uma viagem para a Grécia.O alvo da campanha são os revendedores do 
álcool nos postos Esso do País inteiro. 
 
A viagem será dada a todos os revendedores que baterem suas metas. Já é a segunda edição 
do programa, que, no ano passado levou 154 revendedores e seus familiares a Dubai, na 
Arábia Saudita. De acordo com Larrat, a iniciativa produziu resultados concretos: os 
revendedores contemplados em 2010 produziram 105% a mais durante o ano. 
 
O objetivo do programa é dar aos revendedores algo além do que eles poderiam pagar, afirma 
Larrat. Embora eles ganhem o bastante para viajar com a família para outros países, a 
organização deve ser meticulosa, trazendo uma experiência única. 
 
A Nestlé também apostou pesado em uma recompensa única. A empresa levará, pelo segundo 
ano seguido, as melhores vendedoras de portaaporta para um cruzeiro com apresentações 
diárias do cantor Roberto Carlos. “Temos uma parceria há anos com o rei Roberto Carlos e 
aproveitamos a oportunidade desse cruzeiro temático como forma de premiar as 
revendedoras”, explica a Nestlé Brasil em nota. 
 
De acordo com a Nestlé, a estratégia serve para fidelizar as boas vendedoras, um canal 
importante para alcançar os consumidores das classes C, D e E. “A empresa vem 
estabelecendo estratégias para atingir consumidores de classes C, D e E em sua rotina por 
meio de diferentes pontos de contato. Um dos primeiros canais implementados é o modelo de 
venda portaa-porta, realizado pela Nestlé desde 2006.” Além da premiação para as 
vendedoras, a Nestlé tem programas de recompensas para seus funcionários diretos, como 
viagens para Cancún, cruzeiros para Argentina e Uruguai e viagem a Paris para ver o jogo da 
seleção brasileira. 
 
INOVAÇÃO. A inovação pode ser estimulada por recompensas. A fábrica de Pederneiras (SP), 
da AB Brasil, empresa do grupo britânico Associated British Foods (ABF), instituiu um modelo 
que premia mensalmente as melhores iniciativas de profissionais para aumentar a qualidade, 
eficiência, segurança ou o ambiente de trabalho. 



Para participar, cada setor da fábrica forma um time, e, uma vez por mês, envia 
representantes para promover sua ideia. A que receber mais votos por parte dos 
representantes recebe um prêmio, em geral um cartão de compras de R$ 400. 
 
“No fim de cada ano fazemos um balanço das 12 melhores iniciativas do ano e voltamos a 
votar”, afirma o gerente industrial da fábrica, Carlos Bueno. Desta votação sai o vencedor do 
ano, que ganha um prêmio maior, como um televisor. O sistema de premiação foi montado 
com ajuda de uma consultoria especializada em melhoria contínua. 
 
Para Bueno, a medida tem dado bons resultados. Ele lembra o caso da equipe da estação de 
tratamento de afluentes, que aumentou em 10% a eficiência do reator da fábrica modificando 
o funcionamento do equipamento. 
 
Em 2011, o tema é segurança, então os funcionários estão mais focados neste setor. 
“Tínhamos lugares aonde o operário tinha que subir com uma chave de fenda para apertar a 
porca de um equipamento. 
 
Por sugestão, nós mudamos para uma borboletinha, o que evita o risco do operário derrubar a 
chave e acertar alguém”, exemplifica Bueno. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 fev. 2011, Seudinheiro, p. B14.   


