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Final de ano é época de os colaboradores
receberem as premiações de reconhecimento
ao seu trabalho. Segundo representantes do

segmento de incentivos, a cada dia que passa o
elemento humano tem sido mais respeitado e con-
siderado na hora de as empresas formularem suas
campanhas e planos nessa área. As grandes
tendências mundiais apontam para uma mudança
significativa nos programas requisitados, deixan-
do de ser 100% capitalistas e atrelados a metas
para ganhar tom mais emocional, fazendo com
que as marcas das empresas entrem no coração
dos participantes. "Este se
tornou o principal desafio
para as agências de incenti-
vo", atesta a diretora execu-
tiva da Mark Up Motivating
People, Silvana Torres.

O marketing de incentivo
surgiu como uma ferramen-
ta da área comercial para
descobrir o que podia moti-
var seu público-alvo e colo-
car em prática soluções
criativas para transformar
funcionários e colaborado-
res em profissionais pró-
ativos. Hoje, mostra que
ganhou mais valor estra-
tégico, o que resultou em
um novo nome – marketing
de relacionamento.

E, se os programas têm
contemplado crescentemente o elemento hu-
mano, nada mais justo do que contar com uma
participação mais efetiva de RH? Silvana e a dire-
tora executiva da SIM Group, Sueli Brusco, com-
partilham a idéia de que a gestão dos programas
de incentivo, historicamente contratados e geren-
ciados pela área de marketing, agora tem tido uma
participação maior de RH: cerca de 30% dos con-
tratos das duas agências são administrados por
essa área das empresas clientes.

Ainda assim, de uma forma geral, a partici-
pação de RH ainda é incipiente. Na EverSystems,
empresa de tecnologia em soluções para
transações financeiras seguras, o programa de
incentivos foi adotado há um ano e é gerenciado
pela área de marketing. "O setor de RH se envol-
ve basicamente na campanha de divulgação
junto aos funcionários das
áreas comercial e opera-
cional, as únicas que par-
ticipam do programa", afir-
ma a gerente de marketing
Heloisa Ticianelli.

Na opinião de Silvana, há
profissionais de RH que
ainda enxergam as campa-
nhas como um estímulo à
competição predatória den-
tro da empresa, quando de-
veriam analisá-las como uma
ferramenta que aponta me-
lhoria de desempenho para
fins de carreira e pode ser
utilizado para reter talentos.

PREFERÊNCIAS
Duas pesquisas, uma

realizada pela Mark Up e outra pela SIM Group –
que somaram cerca de 10 mil trabalhadores con-
sultados –, obtiveram o mesmo resultado: 80%
dos entrevistados preferem premiações em di-
nheiro, devido à crescente queda no poder
aquisitivo dos salários, o que fez com que os

prêmios em espécie funcionem como um com-
plemento de renda. "Na verdade, não existe um
prêmio ideal, mas o que seja mais adequado a
cada público e, para isso, é necessário que seja
feito um levantamento junto ao público interno
para indicar que tipo de premiação eles dese-
jam", recomenda Silvana.

Ela cita o exemplo de um cliente, uma rede de
postos de gasolina, que não entendia o porquê
dos funcionários não aderirem à campanha de
incentivo. Uma enquete realizada com os frentis-
tas revelou o desinteresse pelo prêmio oferecido:

uma viagem para o Club Med,
na Bahia. "É preciso avaliar o
perfil do público para depois
determinar o prêmio."

Sueli afirma que, hoje,
existe uma preocupação
maior em conhecer quem é o
participante do programa. E
garante que, quando se fala
em dinheiro, a preferência se
dá porque esse tipo de pre-
miação permite o livre arbí-
trio do contemplado na esco-
lha do prêmio.

As especialistas reco-
mendam não atrelar o prê-
mio ao salário. Eles devem
ser feitos de forma inde-
pendente, tanto por questão
legal, quanto pelo lado da
motivação. A Mark Up ofe-

rece uma opção de sistema eletrônico em que o
contemplado recebe um cartão com numeração
e senha e faz a transferência do numerário para
sua conta bancária. O SIM Group tem a opção
de cartão de débito, com os valores creditados
para que o usuário utilize em estabelecimentos
credenciados ou a empresa "banca" o seu
sonho. "Tivemos uma experiência com um exe-
cutivo de uma empresa cliente que ofereceu
como prêmio uma casa com carro na garagem.
Esse profissional estava endividado e com
risco de perder seu imóvel. A opção encontrada
foi a quitação e doação do imóvel para ele",
conta Sueli.

Na verdade, a maior participação da área de
RH na gestão de planos de incentivos depende
exclusivamente dela própria, já que as tendências

apontam para a humanização
dos programas e, conse-
qüentemente, sua utilização
como ferramenta estraté-
gica para retenção de talen-
tos e desenvolvimento de
negócios.

Apesar do desejo das
pessoas em receber premia-
ções em dinheiro, as viagens
não sofreram queda. A SIM
está desenvolvendo uma
campanha para um cliente
que vai levar os vencedores
para acompanhar a Copa do
Mundo na Alemanha, em
2006. Silvana, da Mark Up,
salienta que a viagem de
incentivo não pode ser con-
fundida com férias. "É uma

reunião de funcionários em um ambiente de so-
nhos, que também tem cunho familiar, já que a
participação de um acompanhante é quase que
obrigatória, mas os passeios e entretenimentos
são previamente programados, diferentimente de
uma viagem de férias."

RH tende a ser
mais participativo

As pessoas, os detalhes
e os resultados

Desconto termina amanhã

MARKETING DE RELACIONAMENTO ARTIGO

EXPO ABRH

Vida descomplicada
SISTEMA NACIONAL ABRH

Silvana: desafio de por a marca no coração dos colaboradores

Sueli: preocupação em conhecer o perfil   dos participantes
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Em minha experiência como empresário e con-
sultor aprendi algo fundamental: ao avaliar se
vou me comprometer com um novo projeto

sempre me pergunto se estou realmente disposto
a colocar minha energia toda nele.

Nunca parto do pressuposto de que só gastarei
uma parcela pequena do meu tem-
po, ou que dará certo, mesmo que
eu dê a ele apenas uma parcela
pequena da minha vontade. Ou
estou realmente disposto a fazer
acontecer ou não entro no jogo.

Entrar para ganhar significa
fazer o que é necessário –
mesmo que isso exija mais
tempo e esforço do que o previs-
to. E nós sabemos que, quando
se lida com pessoas, as coisas
nunca são como previmos.

Um bom líder sabe que a per-
formance dos outros membros
da equipe não será constante,
que a intensidade de sua energia
e de seu foco flutuará. Baseado nessa premissa,
ele atua de forma disciplinada, sempre realinhan-
do visões e esforços, até que o resultado efetiva-
mente apareça.

Ferramentas de planejamento e controle,
estruturas bem desenhadas, metodologias de tra-
balho e competências comportamentais são muito
úteis, mas não garantem performance gerencial
que, ao fim e ao cabo, significa atingir os resulta-
dos esperados com os recursos disponíveis
(inclusive tempo). E aqui faço minha adição pes-

soal – sem desculpas.
Quando encontro um gerente que tem o hábito

de dar desculpas, sei que terei problemas. Quanto
maior for a explicação, menos energia foi dire-
cionada ao que interessava – a obtenção do resul-
tado. Sabe por quê? Por má prática gerencial…

Presa naquilo que imagina ser
sua função na hora que chega a
uma posição executiva, grande
parte dos gestores perde o con-
tato com a realidade e, quando
surgem problemas, já não tem
mais idéia do que está aconte-
cendo! Portanto, para de alguma
forma resgatar a autoridade,
pede relatórios ou qualquer
coisa que lhe permita "olhar
objetivamente" para a questão.

Só que isso não funciona.
Pelo menos não funciona bem.
Gerir por relatórios não permite
que o gestor entre em contato
com a dinâmica real do proble-

ma, nem que atue pró-ativamente. Gerir bem
requer foco, vontade e competência de ficar em
profundo contato com a realidade. Inclusive com a
realidade interna das pessoas que respondem a
você; também requer profunda atenção aos deta-
lhes. E, para isso, você tem que estar presente na
hora em que eles acontecem.

* Cezar Tegon é diretor-presidente do
Portal Elancers e diretor geral da

Consultants Group by Tegon

Dia 10 é o prazo limite para as empresas
expositoras ou patrocinadoras (categorias
Diamante, Ouro e Prata) da EXPO ABRH 2005

adquirirem seu espaço com desconto de 5% no
pagamento à vista. O desconto é válido para quem
participou das edições de 2003 e 2004. 

A reunião para a escolha de espaços está
marcada para acontecer no dia 16 de dezembro,

em local a ser definido pela ABRH-Nacional.
Promovida pelo Sistema Nacional ABRH, a

EXPO ABRH é considerada a maior vitrine de
soluções, produtos e serviços para a gestão de
pessoas. O evento será realizado de 1º a 4 de
agosto, no Transamérica Expo Center, em São
Paulo, simultaneamente ao 31º CONARH –
Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas.

O desafio do improviso
TENDÊNCIA

Especialista em estratégia e diretor da Right
Management, consultoria norte-americana
representada no Brasil pela Right Saad

Fellipelli, Stephen Wall lança uma proposta para as
empresas: a adoção de um modelo de estratégia
baseado na improvisação e que delegue a tomada
de decisões aos estrategistas da linha de frente –
funcionários em contato direto com os clientes,
que considera serem os olhos e os ouvidos das
organizações e, ao mesmo tempo, a voz do cliente.

Wall diz que sua proposta não significa deixar
de lado os planos estratégicos. A idéia é que
esses planos sejam vistos como projetos, como

tarefas em desenvolvimento, e não como leis
imutáveis. "Criei um modelo baseado na impro-
visação, cujo objetivo é oferecer um foco
estratégico coerente, associado ao planejamento
analítico tradicional e à flexibilidade, para respon-
der oportunamente às mudanças que ocorrem no
mercado."

Nesse modelo, a estratégia e a implementação
não são elementos distintos e separados. Wall
ressalta que o improviso, por si só, contém imple-
mentação, daí a estratégia se desenvolve ou se
modifica. "Portanto, o risco de fracassar na exe-
cução fica reduzido ao mínimo", conclui.

AOrganização Brahma Kumaris, a ABRH-PR
e o Sesi realizam no próximo dia 14, às 19
horas, em Curitiba, a palestra Descom-

plicando a Vida - Um programa de qualidade de
vida ao alcance de todos, com o consultor inter-
nacional e químico industrial com especialização
em controle de qualidade Ken O'Donnel.

Com entrada franca, o evento acontece na
Ópera de Arame e terá como subtemas a sus-

tentabilidade, mudança de comportamento, quali-
dade de vida e valores humanos. Entre os seus
objetivos, a palestra visa a potencializar a capaci-
dade de resposta individual e coletiva às mudanças
inerentes ao processo evolutivo do ser humano.

Informações: 
Tel. (41) 363-2045
curitiba@bkumaris.org.br

Festa carioca
Com a chegada do final de ano, as seccionais

do Sistema Nacional ABRH começam a se
preparar para as comemorações. A da

ABRH-RJ acontece no dia 14 de dezembro, no Iate
Clube do Rio de Janeiro, na Urca.

Durante o evento serão homenageados os

vencedores do Prêmio Melhores de RH 2004,
concedido pela entidade.

Informações:
Tel. (21) 2533-2806
abrh-rio@abrh-rio.com.br

De olho em 2005
AABRH-RS já se programa para o próximo

ano. De 16 a 18 de maio, na PUC-RS, em
Porto Alegre, a entidade realizará a segun-

da edição do CONGREGARH – Congresso Gaúcho
de Recursos Humanos, em parceria com a ARH-
Serrana. O evento já tem tema: Gestão Criativa –
Aprendendo a pensar soluções.

Uma das palestrantes que já confirmou parti-

cipação é Margareth Wheatley, Ph.D. em Admi-
nistração, Planejamento e Política Social pela
Universidade de Harvard (EUA). Ela é autora do
best-seller Liderança e a Nova Ciência, traduzido
para 18 idiomas.

Informações e inscrições:
Tel. (51) 3361-8230

Cezar Tegon*

D
iv

ul
ga

çã
o

E X P E D I E N T E

Publicação da ABRH-Nacional – Associação Brasileira de Recursos Humanos
Rua Gal. Jardim, 770 - 7º andar - CEP 01223-010 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3256-0455 - Fax: (11) 3214-0858 
E-mail: abrh@abrhnacional.org.br - Site: www.abrhnacional.org.br
Editora: Thais Gebrim (Mtb 13.743)
Colaborou nesta edição o jornalista Vanderlei Abreu de Paulo

%HermesFileInfo:Ce-6:20041209:

6 - caderno Ce CLASSIFICADOS - EMPREGOS Quinta-feira, 9 de dezembro de 2004 ● O Estado de S. Paulo

 

Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 9 dez. 2004. Empregos, p. Ce 6.




