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Aproveitando o bom momento e o otimismo gerado com a Copa do Mundo, algumas empresas 
como 3M , Siemens , Atento Brasil , Banco Mercedes-Benz e Magazine Luiza resolveram lançar 
campanhas de incentivo para os funcionários e aumentar seu número de vendas e produção. 
Com o programa de crescimento “Brasil em dobro”, a 3M espera duplicar o seu faturamento em 
quatro anos. A gerente de relações públicas da empresa, Carmella Carvalho, acredita que o clima 
otimista do campeonato reflete na qualidade do trabalho dos funcionários. Para estimular a 
evolução do desempenho, a companhia adotou uma política de incentivo à inovação, em que os 
funcionários têm total liberdade para criar e desenvolver projetos, dentro dos objetivos 
estratégicos da empresa. Os profissionais de destaque serão premiados em evento que será 
realizado em novembro. 
 
Durante os jogos da Seleção Brasileira, os trabalhadores serão dispensados e contarão com toda 
estrutura para acompanhar as partidas, com direito ao sorteio de camisetas e brindes. Carmella 
acredita que esse tipo de ação contribui para a política de retenção de talentos na empresa. “A 
Copa cria um ambiente otimista e propicia a interação entre os gerentes e sua equipe, o que 
permite arriscarem mais e criarem soluções inovadoras”, diz Carmella. 
 
Incentivo à equipe de vendas 
 
Para aumentar a integração com a rede de concessionários e estimular a equipe de vendas, o 
Banco Mercedes-Benz preparou um material sobre a Copa para ser distribuído para os 
funcionários. O objetivo da iniciativa, segundo o gerente de marketing do banco, José Licciardi, é 
fortalecer a relação com os clientes concessionários e associar à marca da empresa a imagem 
arrojada do esporte. “A empresa sempre teve tradição no apoio ao esporte, e resolvemos nos 
inspirar na seleção para buscar maior união entre nossos funcionários”, comenta Licciardi.  
 
Ele acredita que esse tipo de ação contribui também para a melhorar a qualidade do trabalho. A 
meta do banco é chegar até 2008 entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. 
A Siemens também aproveitou o tema da Copa para criar sua campanha anual de incentivo para a 
área comercial. A meta da empresa é aumentar em pelo menos 5% as vendas no segmento de 
comunicação neste ano. 
 
Para entrar no clima da Copa as regionais foram decoradas com as cores do Brasil e a campanha 
ganhou até um mascote, o Mino, inspirado no supervisor de vendas, Duarte Minohara.  
 
O futebol não está presente somente na decoração e foi utilizado para criar as categorias dos 
vencedores. A equipe de vendas, por exemplo, concorre na categoria “Artilheiros”, na qual os três 
primeiros colocados que ultrapassarem suas metas individuais ganharão um carro no final da 
campanha. Na categoria “Melhores Técnicos”, os supervisores concorrem a uma viagem nacional 
com direito à acompanhante. A área de administração e suporte também será premiada na 
categoria “Jogador Revelação”, cujos finalistas serão eleitos pela própria equipe de vendas e 
concorrem a um cartão de compras. 
 
Segundo a gerente de marketing da Siemens Comunicações para Empresas, Andrea Piagentini, a 
escolha do tema e dos prêmios foi sugestão dos próprios funcionários. “È uma forma de estimular 
o espírito esportivo e o jogo em equipe, e promover uma competição saudável entre as equipes”.  
Para estimular a interação, a empresa ainda distribuiu o regulamento em formato de história em 
quadrinhos, em que os próprios funcionários foram transformados em personagens de figurinhas, 
que podem ser trocadas e colecionadas. A intenção é manter os profissionais envolvidos na 
campanha durante o ano todo.  
 
 



Integração durante os jogos 
 
Preocupada com a abstenção dos funcionários durante os jogos da seleção brasileira, a Atento 
também lançou um programa de incentivo para a equipe de operações do call center. A empresa 
investiu R$ 200 mil reais na instalação de 98 televisores e 35 telões nas 24 centrais de 
atendimento, para que os profissionais de plantão pudessem acompanhar as partidas, além de 
distribuir mais de 150 mil cartelas com a programação dos jogos. 
 
Ao final do campeonato, serão sorteados 25 televisores de 29 polegadas para todos os 
profissionais que cumprirem a escala. 
 
De acordo com o diretor de marketing e comunicação da empresa, Luís Alcubierre, o número de 
chamadas deve cair em torno de 80% a 90% durante as partidas da seleção brasileira, mas 
mesmo assim é necessário garantir os serviços para os usuários.  
“Nossa equipe é muito jovem, e como todos os brasileiros são fãs do esporte, por isso 
precisávamos de uma ação que motivasse os funcionários a permanecerem em operação”, afirma 
Alcubierre. 
 
A Atento criou ainda o concurso de fotografia “O Brasil bem na Copa e você bem na foto”, que irá 
premiar com DVDs vinte e cinco ganhadores.  
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