
Incentivo ganha novos espaços e campanhas vão para a internet 
 
A física explica que é preciso um impulso para romper a inércia. Assim, quando o mercado está 
estável ou mostrando sinais de passividade, as empresas buscam alternativas para vender. 
Dentre as várias possibilidades, uma estratégia cada vez mais freqüente é a realização de 
campanhas de incentivo. "Dependendo da natureza do produto, uma campanha publicitária 
convencional não traz resultados satisfatórios, ao passo que uma campanha motivacional dirigida 
à força de vendas pode ofertar resultados significativos", diz o gerente de marketing de peças e 
acessórios da General Motors, Adimicio Pelissaro. Essa é a experiência da divisão de peças da GM, 
que acaba de lançar uma nova campanha, na qual está investindo R$ 600 mil e que visa um 
crescimento nas vendas entre 10% e 15% em relação ao mesmo período (abril, maio, junho e 
julho) de 2002.  
 
"O incentivo é eficiente e, quando a campanha é bem realizada, ela se paga sozinha", diz a 
especialista pela Association of Incentive Marketing, Virgínia de Barros Jackel, que vai dirigir uma 
nova unidade de negócios da Alfaiataria de Marketing G2, agência especializada em promoção do 
Grey Global Group. "Vários clientes pediram para criar campanhas de incentivo; ao perceber essa 
demanda, resolvemos oferecer uma alternativa especializada para dar a essas campanhas a 
profundidade que elas merecem", diz o diretor de planejamento da Alafaitaria.  
 
Como praticamente ninguém compra peças de reposição para o carro espontaneamente, Pelissaro 
freqüentemente realiza campanhas para incentivar os funcionários das concessionárias, 
distribuidoras e autorizadas a oferecer seus produtos. Segundo Pelissaro, a competição faz com 
que cada revendedor use sua criatividade para ampliar as vendas e desenvolva as estratégias 
mais adequadas para sua realidade. Treinamentos padronizados normalmente não são capazes de 
atender às especificidades mercadológicas. "Eles reconhecem e aproveitam melhor 
oportunidades."  
 
Tanto clientes das campanhas de incentivo -neste caso, Pelissaro, da GM- quanto seus criadores -
Virgínia, da Alfaitaria G2- afirmam que quando a campanha termina o resultado das vendas cai, 
mas sempre fica acima do patamar inicial. "Nos últimos anos, o incentivo tem sido uma 
ferramenta importante no nosso resultado de vendas", diz Pelissaro, que pela segunda vez o faz 
com auxílio da internet. O gerente adverte que para funcionar, a campanha tem de ser planejada 
de modo a servir seu objetivo. "O que eu quero é que eles encontrem formas de vender mais, só 
fazer pedidos e estocar peças não resolve", diz Pelissaro.  
 
Por isso, a campanha idealizada pela e-Bullet exige contrapartida dos participantes em vendas. A 
campanha usa um site para se comunicar com as revendedoras de peças. "A internet permite 
grande transparência e agilidade na prestação dos resultados parciais, o que ajuda a otimizar a 
competitividade natural dos participantes", diz a gerente da e-Bullet, Cláudia Menezes. Outra 
vantagem do meio eletrônico é que ele facilita o resgate dos prêmios. Segundo a General Motors, 
o meio internet proporciona economia de 30% nos custos da campanha.  
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