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Opinião

V
iagem está no topo
dalistadepreferên-
cias de premiação
de uma campanha
de incentivo. É so-

nho. Um verdadeiro objeto de
desejo.Emotivosnãofaltampa-
ra tanto.Emprimeiro lugar, tal
premiação permite às pessoas
viajar de graça, realizar uma
viagem cheia de diferenciais,
cortesias, presentes e surpre-
sas, o que não ocorre em uma
viagemcomum.Emsegundolu-
gar, os destinos são, namaioria
das vezes, inusitados. Oshotéis
sãodealtopadrão,osrestauran-

tes, de primeira e as visitas (a
museus, parques etc.), pratica-
mente exclusivas para o grupo.
Por outro lado, é cada vez
maior o número de empresas
que compreendema importân-
cia de estimular e valorizar o
seupúblicointerno.Oempresa-
riado brasileiro está perceben-
do que as ferramentas do mar-
keting de incentivo podem re-
forçaraauto-estimadosfuncio-
nários, identificando-os comos
objetivos da empresa, ou seja,
fazendo-os “vestir a camisa”.
Umestudo realizado noBra-
sil pela Incentive House, uma

empresa Accentiv’, a maior re-
de internacional de marketing
derelacionamento, revela a im-
portância dessas viagens como
elemento motivador. O “efeito
recall” – o tempomédio de per-
manênciadeumprêmioname-
mória do contemplado – pode
chegar a dez anos para essas
viagens, omais alto de todas as
formas de premiação.
Mas o que é uma viagem de
incentivo?Trata-se,antesdetu-
do, deumapoderosa ferramen-
tademarketing,queservepara
motivar pessoas e fidelizá-las.

As viagens são elaboradas sob
medidaparamotivare/oureco-
nhecerosparticipantespormo-
tivos previamente especifica-
dos.Comosevê, háboas razões
para que as viagens de incenti-
vo sejam desejadas por dez en-
tre dez empresas e por dez en-
tre dez participantes dessas
campanhas.Domaisaltoexecu-
tivoaovendedor,todossonham
em arrumar as malas e partir.
Sozinho, em grupo ou acompa-
nhado.ParaoBrasilouparaex-
terior.Praiaoucampo.Não im-
porta.Viagemdeincentivoére-

conhecimentonomaisaltoesti-
lo. Bom para quem viaja e me-
lhor ainda para quem oferece,
porque, depois de uma viagem
bem-sucedida, as empresas
passamaterparceirosmaissa-
tisfeitos,motivados e fiéis.
Nesses mais de dez anos no
mercado de incentivo, já criei
campanhas que ofereciam via-
gens como premiação para os
mais variados destinos e para
os mais diferentes públicos.
Não há nada mais encantador
do que incentivar as pessoas a
cumprir metas, alimentando o
seu imaginário comumprêmio
como viagem. E mais: viagem
agregavalorpessoaleprofissio-
nal. Enriquece. Torna as pes-
soasmelhores.
Entre as viagens temáticas,
existem aquelas que mandam
os funcionários para uma feira
internacional ou para uma visi-

taàmatrizdaempresa.Opú-
blico envolvido embarca
sem nenhuma resistência.
Mesmo quando a viagem
não tem nenhum desses fo-
cos e é só praia, sol e curti-
ção,comvisitaamuseus,cas-
telos, monumentos, galerias
de arte, parques ou zoológi-
cos, a adesão é igualmente
imediata.
Masháumsegredo.Aliás,
há sempre um segredo: é
muito importantesaberade-
quar a viagem e os passeios
ao público, sobretudo para
não causar constrangimen-
tos ou para que o “tiro não
saia pela culatra”.
Umelementofavorávelre-
fere-se ao valor da premia-
ção. É importante ressaltar
que esse valor, normalmen-
te, éautopagável, poisasvia-
genssomente sãooferecidas
se as metas preestabeleci-
das forem atingidas.
Parafinalizar,é importan-
teobservarque,alémdeesti-
mular funcionários dediver-
sas empresas brasileiras, as
viagens de incentivo come-
çamamovimentarosetorde
turismo no País. Essa é uma
das atividades econômicas
que mais criam empregos,
pelo desenvolvimento de in-
fra-estrutura e treinamento
depessoaspararecebervisi-
tantes.Dentrodessecontex-
tomaior,asviagensdeincen-
tivo vêm crescendo e contri-
buindoparao incrementoda
atividade.Atualmente,oseg-
mento é reconhecido pela
Embratur.
Para a Organização Mun-
dialdeTurismo(OMT),atéo
anode2020,aquantidadede
viajantesnomundodeveche-
gar a 1,6 bilhão e os segmen-
tos turísticos com vocação
para crescer nas duas déca-
das são o de eventos, o de in-
centivo e o de aventura.●

*Jorge Medauar
DiretordeCriaçãoda Incentive
House

C
onforme prometido
na semana passada,
nossomagnífico via-
jante acaba de in-
cluir mais umamar-

ca em seu extenso rol de paí-
ses visitados ao longo de uma
vida movimentada. A Repúbli-
ca de Montenegro é, extra-ofi-
cialmente – não há nenhum da-
do confirmado a respeito –, a
131ª nação de seu currículo, ex-
cluídos, é claro, os sete territó-
rios ultramarinos (ou seriam
oito?) que ele também conhe-
ce. Duas curiosidades marcam
essa efeméride. A primeira de-
las: mr. Miles chegou a Monte-

negro no dia 3 de junho, data
em que os 670 mil habitantes
(ou pelo menos a maior parte
deles) comemoravam sua inde-
pendência oficial e sua separa-
ção da Sérvia, duas semanas
após o plebiscito que definiu a
cisão. A segunda: mr. Miles já
conhecia Podgorica, onde de-
sembarcou, e também já foi a
Sveti-Stefan, seu destino final
– e em mais de uma oportuni-
dade. Para fins estatísticos,
contudo, nosso corresponden-
te global havia estado na Iugos-
lávia e jamais emMontenegro.
“Unfortunately, my friends –
escreveu-nos mr. Miles de sua

varanda sobre o Mediterrâneo
– as nações trocammais de no-
me do que eu de chapéu. A con-
tinuar desse modo, indeed, é
possível que eu conheça outra
cinqüentena de países mesmo
se nunca mais sair de casa.”
Alguns leitores que acompa-
nham a coluna escreveram pa-
ra saber se, de fato, o viajante
britânico iria ver os jogos da
Copa do Mundo no novo país.
Como esse:

Prezado Mr. Miles: o senhor tem
certeza de que Montenegro é um
bom lugar para ver a Copa? E, afi-
nal, já que o país está dividido, os

locais estão torcendo para quem?
Rodrigo Solimões, por e-mail
“Well, my friend, ainda não é
certo que eu vá ficar por aqui
em Sveti-Stefan (escrevo-lhe
ainda antes do início do Mun-
dial). O vilarejo é lindo, com te-
tos vermelhos e antigas resi-
dências amontoadas que my
old friend Josip Broz Tito man-
dou recuperar no fim dos anos
50, quando Sveti-Stefan esta-
va abandonada e tinha apenas
20 habitantes. Mas a memória,
sometimes, ilude tanto quanto
um truque de Houdini. Confes-
so que minhas lembranças de
Sveti-Stefan com Monica (N.

da R.: Monica Vitti, atriz italia-
na) eram melhores.
Talvez eu as tenha mistura-
do – Monica e Sveti – nos in-
sondáveis labirintos de meu
bestunto e, well, it happens a
lot. Lugares e companhias qua-
se sempre se completam em
um todo disforme que não é
bem o lugar, tampouco a com-
panhia. Do you know what I
mean?
O fato, my fellow, é que o nú-
mero de canais de televisão é li-
mitado e a transmissão que ou-
vi no domingo de um amistoso
entre Holanda e Austrália dei-
xou-me enfastiado. O locutor,

um sérvio cujo nome me esca-
pa, era menos talentoso do que
o zagueiro central aussie.
Awful, isn’t it?
Besides, Rodrigo, o pub local
é pouco fornido e tem uma ve-
lha televisão em cuja tela cho-
ve mais do que na Cornualha.
Os montenegrinos estão feli-
zes, é verdade, mas é tão gran-
de a sua confusão quanto à no-
va nacionalidade que suponho
que eles vão torcer pelo Brasil.
As for me, well, esta noite to-
mo uma decisão. Escrevo-lhes
na semana que vem de onde es-
tiver. Good luck for your team
today!” ●

Mr.Miles é o homemmais viajado
domundo. Ele já esteve em 130
países e 7 territórios ultramari-
nos. É colunista e conselheiro edi-
torial da revista ‘Próxima Viagem’
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Elas são poderosa
ferramenta de
marketing para
motivar e fidelizar
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