
80% preferem dinheiro como incentivo 
 
A perspectiva de bater as metas e receber como prêmio uma viagem internacional ou um DVD 
agrada, mas as estações "empresa" e "funcionário" nem sempre estão em perfeita sintonia. 
 
Levantamento realizado em maio pela Sim Incentive, que atua com marketing de 
reconhecimento, aponta que 80% dos 6.500 entrevistados preferem receber a premiação em 
dinheiro. E, por outro lado, o vil metal não costuma figurar entre as opções das companhias por 
não representar um "troféu" a quem se destacou. 
 
"Estamos na era do livre arbítrio, ninguém quer prêmio imposto nem autoritarismo. Hoje quem 
traz resultado tem um perfil mais independente", afirma Sueli Brusco, diretora-executiva da Sim 
Incentive. 
 
E pondera: "A empresa pode descobrir o que a equipe quer e transformar o dinheiro num prêmio 
desejado. Não é o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro pela liberdade de escolha". 
 
Pesquisar os interesses dos funcionários e descobrir como realmente motivá-los pode evitar que 
uma boa intenção se transforme num drama, como enviar a Nova York, no inverno, alguém que 
não fale inglês e adore o verão (caso contado por um entrevistado). 
 
Em vez de lançar uma campanha e investir numa superviagem que vá premiar dois funcionários, 
a solução pode ser oferecer pacotes mais baratos, mas para um número maior de felizardos. 
 
"A viagem é o presente que mais marca a pessoa, mas há cuidados a serem tomados, tentando 
atingir mais contemplados", diz Andrea Prandini, gerente de marketing da Reed Exhibitions, 
organizadora da Lac ime, feira do setor. Brusco completa: "A firma tem de dar atenção ao cliente 
interno". 
 
Na Cia. Marketing Group, que planeja ações de incentivo, os pacotes são personalizados. 
"Geralmente propomos viagem em grupo para haver integração entre os funcionários. Na escolha 
do destino, há a preocupação de escolher um lugar especial, como uma cidade interessante e em 
que a empresa pensa em investir", diz Sandro Ari Pinto, sócio da firma. 
 
A equipe de vendas de cerca de 400 profissionais da Syngenta (agribusiness) concorre 
anualmente a uma viagem. Apesar de não haver pesquisa interna, a assistente-executiva da 
diretoria, Nelcy Lieberg, diz que a tentativa é propor destinos que possam impressionar. "Mas não 
trocaríamos por dinheiro. Nossa intenção é dar uma viagem que o funcionário realmente gostaria 
de fazer." 
 
Insatisfeito, há quem aja como a bancária Neila Carvalho, 27, que, num emprego antigo, recebia 
como incentivo bens de consumo e chegou a vendê-los. "Se fosse algo que eu já tivesse, vendia. 
Era uma chance de fazer dinheiro." 
 
Evento 
De olho no segmento, aconteceu, na última semana, em São Paulo, a primeira Lacime - Exposição 
de Turismo de Incentivo, Eventos e Negócios da América Latina e do Caribe. Os três dias de 
evento reuniram 250 expositores de 22 países, 300 compradores convidados e aproximadamente 
3.000 visitantes. 
 
O mercado de incentivos movimenta, mundialmente, US$ 300 bilhões, segundo cálculos da EIBTM 
(Exhibition for Incentive, Business Travel & Meetings). 
 



Nos Estados Unidos, de acordo com dados da Incentive Show, feira realizada em Nova York em 
maio, os investimentos são de US$ 133 bilhões, que vão gerar, segundo Pinto, um retorno direto 
sobre o volume de vendas. 
 
No Brasil, pesquisa da Ampro (Associação de Marketing Promocional) mostra que 7% das firmas 
entrevistadas disseram ter reduzido o orçamento deste ano; 31% aumentaram. 

 
 
Leia Mais 
 
Pesquisa sugere criação de pacote flexível  
 
Agregar flexibilidade à política de benefícios, permitindo que cada funcionário escolha quais 
ganhos lhe são mais representativos, é uma possibilidade para o futuro das empresas brasileiras. 
 
Representada até agora em apenas 2% das companhias nacionais, a prática já está disseminada 
em 89% do mercado norte-americano, de acordo com dados da Hewitt Associates. 
 
A consultoria divul gou, na semana passada, os resultados de uma pesquisa feita com 80 
empresas atuantes em diversos segmentos da economia brasileira, sendo a maioria delas (73%) 
de capital privado multinacional. 
 
O estudo aponta que assistência médica (fornecida por 93% das empresas), seguro de vida 
(82,5%) e concessão de automóvel (82%) lideram o ranking dos mais freqüentes. Já o 
fornecimento de cesta básica é o menos popular, sendo praticado por apenas 12,5% das 
entrevistadas. 
 
Na opinião de Thaís Blanco, 31, responsável pela consultoria de benefícios da Hewitt, o pacote 
tradicional do mercado brasileiro pode estar com os dias contados devido a sua baixa eficiência. 
"Esse modelo foi pensado na década de 70, para uma maioria de funcionários homens, casados e 
com filhos", relata ela. 
 
De lá para cá, muita coisa mudou. E, segundo conta Blanco, cerca de 80% dos colaboradores 
declararam que, se pudessem, mudariam os itens que a empresa oferece como incentivo 
simplesmente porque não se sentem tão beneficiados assim recebendo-os. 
 
"Para um recém-formado, solteiro e sem filhos, ganhar um plano de aposentadoria privada não é 
a opção mais interessante. Se ele recebe outra proposta de emprego, nem chega a considerar 
isso como benefício", exemplifica. 
 
Dessa forma, o empresariado brasileiro tem "investido alto na direção errada", analisa ela. 
"Flexibilizando, poderia aproveitar melhor esse investimento. Gastar a mesma quantia em pontos 
que possam realmente ser percebidos como diferencial para cada um dos funcionários", conclui. 
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