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Funcionários valorizam flexibilidade no uso da gratificação. 
 
Com uma campanha de incentivo é possível descobrir e desenvolver talentos, valorizar e motivar 
os funcionários a serem pró-ativos, em prol de maior rentabilidade e qualidade no trabalho. 
Psicólogos afirmam que um funcionário incentivado por esse tipo de programa aumenta em até 
45% sua produtividade e geralmente mantém o patamar de qualidade após o término do 
programa.  
 
Numa pesquisa com 788 participantes, a Cia. Marketing Group constatou que 35% dos 
beneficiados em campanhas de incentivo, de presidentes a gerentes, reconhecem a premiação em 
dinheiro como a forma mais atrativa.  
 
O marketing de incentivo tem como missão descobrir os fatores que podem motivar o público-alvo 
e colocar em prática soluções criativas para transformar funcionários e colaboradores em 
profissionais dispostos a superar desafios e melhorar a qualidade de atendimento aos clientes. 
Mas quais serão as vantagens e as desvantagens das ferramentas usadas para motivar 
resultados? 
 
Durante oito anos, a IE-Intercâmbio apostou nas viagens como principal canal para fomentar o 
desempenho profissional da equipe de vendas das sete agências instaladas pelo Brasil. Mas, a 
partir de uma conferência com os 36 vendedores da equipe comercial, foi constatado que esse 
prêmio já não era visto com entusiasmo pelos funcionários. Nesse encontro, ficou claro que o 
dinheiro era o mais vantajoso. 
 
"Durante muito tempo, demos viagens nacionais e internacionais como forma de estimular a 
equipe. No entanto, no ano passado, os funcionários revelaram que muitas vezes isso acabava 
sendo um castigo porque a viagem era para a equipe viajar junto. Eles disseram que não queriam 
viajar ao lado de pessoas com as quais a convivência era diária. Além disso, não adiantava viajar 
se não tinham dinheiro para desfrutar do passeio", explica Marcelo Albuquerque, gerente de 
marketing da IE, especializada em intercâmbio cultural.  
 
Mesmo assim, a IE usa as viagens como premiação para campanhas que têm como objetivo 
manter a qualidade de atendimento em períodos de maior pressão, como ocorre de agosto até 
novembro, época em que os atendentes da empresa prestam assessoria para até 2 mil 
estudantes. "Para esse momento, ainda mantivemos as viagens de até três dias como prêmio. 
Assim, é possível incentivar o funcionário na manutenção da fidelidade do cliente", finaliza 
Albuquerque. 
 
Para o diretor executivo da Cia. Marketing Group, Sandro Ari Pinto, o segredo do marketing de 
incentivo está na análise feita com o público-alvo: saber a necessidade de cada grupo num 
momento apropriado é fundamental para a eficácia do programa. Além disso, o consultor defende 
o uso de campanhas com ferramentas mescladas para estimular a busca pelos resultados e 
garantir uma probabilidade maior de sucesso. 
 
"Além disso, é importante que o beneficiado receba o reconhecimento público pelo desempenho. 
O fato de o funcionário receber o prêmio, independente de qual seja, das mãos do presidente da 
empresa num palco é um momento marcante na carreira de qualquer profissional," destaca o 
especialista. 
 
 
 
 



Bônus deve vir com reconhecimento 
 
Os 60 vendedores da Canon no País também dão mais valor ao bônus em dinheiro que recebem 
quando alcançam as metas estipuladas do que a outras formas de incentivo. Segundo a analista 
de marketing Ana Paula Nóbrega, a principal vantagem do dinheiro é que o premiado escolhe a 
forma de usá-lo. No entanto, o bônus dá uma sensação de que é parte do salário, o que, de certa 
forma, não cria recall, ou seja, a premiação não fica na memória do profissional. "É importante 
para o departamento de vendas ter esse incentivo. Hoje não vejo a empresa sem o marketing de 
incentivo. Mas, na minha opinião, uma viagem ou um produto com a marca da empresa, prêmios 
que também oferecemos, têm valor simbólico maior do que o bônus, que é a preferência dos 
funcionários", reforça a executiva. 
 
O diretor da BPI no Brasil, consultoria francesa em recursos humanos (RH) e orientação de 
carreira, Gilberto Guimarães, é da opinião de que o incentivo financeiro é sempre o melhor prêmio 
porque dá ao funcionário a liberdade de escolha. Mas, assim como o diretor da Cia. Marketing 
Group, ele defende a idéia de que dentro do programa de incentivo é imprescindível o 
reconhecimento em público. 
 
Rodrigo Borges, gerente de marketing da HP do Brasil, que usa o sistema de incentivo para o call 
center e as empresas de revenda, aposta em outro modelo, o cartão de incentivos. Ao converter 
pontos em valores, o formato é atrativo por causa do conceito de flexibilidade. "Essa é a melhor 
forma porque não é limitado o uso do prêmio", complementa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 jun. 2006, Gerência, p. B-9. 


