


 
Olá, tudo bem? 
 
Este material tem como objetivo lhe ajudar com dicas rápidas, em como fazer uma campanha de Incentivo para sua 
empresa. 
 
Básicamente você terá Dicas Importantes sobre: 
 
•  O que é uma  Campanha de Incentivo? 
•  Por onde começar ? 
•  Estrutura da Campanha de Incentivo 
•  Objetivos e Métricas de uma Campanha 
•  Regulamento de uma Campanha 
•  Comunicação e Sustenção  
•  Lançamento e enceramento de uma campanha de incentivo  
•  Premiação em cartões pré-pagos 
•  Parecer jurídico    



UMA CAMPANHA DE MARKETING DE INCENTIVO ? 

O Que é 
ü O Marketing de Incentivo é um processo de motivação que 

recompensa pessoas que apresentaram as melhores performances 
de uma campanha de incentivo, alavancando os objetivos de uma 
empresa. Resumindo o Marketing de Incentivo é uma ferramenta 
que tem como finalidade primordial gerar entusiasmo em 
funcionários, clientes, canais de venda, parceiros, 
representantes , etc. Todos que de alguma forma , estão 
relacionados ao aumento da produtividade e faturamento  de uma 
empresa devem ser motivados por uma Campanha de Incentivo.  

ü  As Campanhas de Incentivo servem para estimular melhorias de 
produtividade, motivar ou incentivar a dedicação dos 
colaboradores, fortalecer a união entre os membros, manter ou 
alterar comportamentos  neutralizar os esforços da concorrência 
ou outro objetivo que demande  a necessidade de motivar 
pessoas. 

ü  Esta ferramenta  é muito utilizada pela área de vendas, para 
aumentar performance de canais, como o objetivo de maximizar 
o faturamento de uma determinada linha de produtos/serviços ou 
o mix inteiro e também pode conquistar mais clientes 
aumentando a participação de mercado e rentabilidade. 



A História 
 DO MARKETING DE INCENTIVO ? 

ü  É muito frequente encontrarmos imagens de atletas vencedores, corridas, podium e 
muitos outros símbolos desses universos ligados a programas de incentivos. Seria 
isso uma simples coincidência? 

ü Mais do que uma simples coincidência. Toda a inspiração dessa moderna ferramenta 
vem dos jogos Olímpicos da Era Antiga, há aproximadamente 3.000 anos, quando as 
técnicas de incentivo já eram utilizadas, motivando não só a superação das marcas, 
mas também, a cada batalha vitoriosa de seus exercícios, a divulgação dos 
vencedores. 

ü O mesmo trinômio que sustenta a chama olímpica sustenta o marketing de 
incentivos: motivação, reconhecimento e recompensa. Motivação é o entusiasmo 
que todo atleta precisa ter dentro  de si para ser um competidor. A palavra 
entusiasmo vem do grego em + theos, que significa ``capacitado por Deus ´´. Ela 
designava inicialmente o desempenho considerado ``sobre-humano´´ dos atletas 
olímpicos, na Grécia Antiga. Entusiasmo é um impulso interior que um individuo 
apresenta ao querer atingir determinado objetivo.  

ü O reconhecimento, principal alvo dos atletas, também se constitui em elemento 
muito cobiçado no marketing de incentivo. Aqueles se apresentam como 
vencedores em programas de incentivos busca o reconhecimento em divulgação 
interna, placas, troféus, buttons e outros símbolos. 

ü  A recompensa  fecha o trinômio que constitui o marketing de incentivo; na 
modernidade, ela tem um grau de importância tão forte ou maior se comparada 
com a que tinha para os atletas da Grécia Antiga. 



§  Tema da campanha 

§  Regulamento 

§  Lançamento 

§  Período da Campanha 

§  Participantes 

§  Comunicação 

§  Sustentação 

§  Critérios de Avaliação 

§  Premiação 

§  Enceramento 

Uma Campanha 
Estrutura de 



Comunicação 
da campanha 

ü  Uma campanha de incentivo deve transportar os participantes a um mundo 
imaginário, um mundo lúdico, envolvente e com uma pitada de bom humor. 

ü  Dessa forma, fica mais fácil quebrar a resistência dos participantes, fruto da 
mudança comportamental exigida pela campanha, uma vez que tiramos as 
pessoas da zona de conforto, ao pedirmos a elas melhor performance, maior 
desempenho. Nada melhor do que tirá-las do dia-a-dia, da rotina, por meio de 
uma comunicação descontraída e alegre para acelerar as mudanças. 

ü  Deve-se estabelecer um universo para ambientar toda a comunicação. Citamos 
alguns universos, apenas para ilustrar. 

ü  Universo esportivo: nesse universo, os participantes se tornarão atletas, 
participarão de competições como natação, ciclismo e outras, serão estimulados 
a superar suas marcas e recordes, e as imagens a serem exploradas. 

ü  Universo cinematográfico: para esse universo, daremos tratamento de astros e 
estrelas aos participantes. 

ü  Universo de espionagem: esse é um universo definitivamente rico para 
trabalhar a comunicação de maneira lúdica. 

ü  Universo futebolístico: um dos preferidos pelos participantes, pois se trata de 
paixão nacional do brasileiro. 

ü  Esses são alguns exemplos de universos. Muitos outros podem ser utilizados. 



da Campanha 
Lançamento 

ü  Uma campanha de incentivo nunca é imposta aos participantes. Tem 
sempre um tom convidativo. As pessoas não são obrigadas a participar 
de um programa de incentivos. Elas decidem se querem ou não 
participar. 

ü   Quanto maior adesão dos participantes, mais pessoas contribuirão com 
os objetivos propostos, e a probabilidade de alcançar as metas é 
aumentada. 

ü  A importância que se dá ao lançamento de uma campanha é 
fundamental para o sucesso. 

ü  Se tivéssemos que criar um símbolo para o momento do lançamento, 
esse símbolo seria um anzol, isso mesmo, um anzol. 

ü  Exemplos de Lançamento: 

q     Convite para Evento 
q     Evento de Lançamento 
q     Broadside  
q     Teaser 



da Campanha 
Regulamento 

ü  Traçarmos metas tangíveis é outro fator preponderante para o sucesso da ação. Devemos 
avaliar o histórico da curva de vendas, somado ao estudo do mercado na época, para 
então definirmos metas que podem ser ousadas, mas não devem ser impossíveis. 

ü  Precisamos estudar a concorrência quanto à política de preços, ações de marketing e 
promoção, merchandising e em função do mercado, tudo isso somado à realidade da 
empresa, traçando os objetivos de maneira a não desmotivar a equipe, pela 
impossibilidade de alcançá-los. 

ü  Definidos os objetivos tangíveis, é fundamental divulgarmos as regras para participar da 
campanha de incentivo, por meio do regulamento, que é uma espécie de contrato entre 
participantes e empresa, os que decidem participar fazem-no conhecedores das regras do 
jogo. 

Todo regulamento deve conter os seguintes tópicos: 
q Tipo de campanha; 
q Participantes; 
q Produtos envolvidos; 
q Período; 
q Objetivo; 
q Mecânica de avaliação; 
q Mecânica de premiação; 
q condições gerais 
 



da campanha 
Mecânica  

ü  A estratégica de uma campanha de incentivo é traduzida aos participantes sob a forma 

de mecânica de participação. 

ü  Dependendo do objetivo de cada campanha, é possível direcionar os participantes de 

maneira a conduzi-los de acordo com a necessidade de sua empresa. 

ü  Se seu objetivo é motivar o trabalho em equipe, a mecânica vai estimular que o 

desempenho em equipe seja prioritariamente reconhecido na campanha.  

ü  Diferentemente, se o que sua empresa está precisando é acirrar a competitividade 

entre os participantes, a mecânica estimulará esse comportamento. 

ü  Existem diversas situações e para cada uma é possível traçar uma mecânica específica 

que direcione os participantes para onde sua empresa quer. 
 



Sustentação 
da campanha 

ü  Etapas muito importantes já foram vencidas. tivemos um lançamento 
inesquecível, conquistamos a adesão da maioria dos participantes, o 
regulamento foi transparente como nunca e a mecânica de avaliação 
traduzia exatamente a necessidade apresentada.  

ü  Passam-se dias, meses, e a campanha lentamente vai caindo no 
esquecimento das pessoas.  

ü  Elas passam a ter vaga lembrança do evento, até que o apagam por 
completo da memória e voltam para sua rotina costumeira. 

ü  Existem mecanismos para não deixarmos isso acontecer. De nada adianta 
investimentos astronômicos para eventos de lançamentos bombásticos de 
campanhas para depois deixarmos a sustentação de lado. 

ü  Precisamos lembrar, provocar, motivar sistematicamente, durante todo o 
período da campanha.  

ü  Para isso existem diversos mecanismos que são extremamente eficientes, 
criativos e muito bem-humorados. 

ü   Vejamos a seguir algumas diferentes formas para sustentar uma 
campanha de incentivos. 



resultado 
Carta   

ü Mantermos o participantes informados de sua posição no ranking, isso 

demonstrará que estamos acompanhado sua performance, provocará 

disputas entre os participantes e motivará os demais a buscar melhor 

desempenho em virtude da exposição entre os participantes na 

divulgação de resultados. Afinal, sempre é muito bom ser primeiro em 

algo. 

ü  Essa divulgação dos resultados é fundamental para credibilidade do 

programa, pois, junto com a divulgação de performance, vem a 

divulgação dos premiados. 
 



de Sustentação 
Meios eletrônicos 

ü  Cada vez mais a tecnologia vem-se tornando uma aliada das campanhas de incentivo no 

que se refere a sua sustentação. Ela gera rapidez, confiabilidade e baixo custo. 

ü   Existem diversas ferramentas da tecnologia que podem ser utilizadas, como, por 

exemplo: 

q  Intranet: exclusivamente para público interno, essa ferramenta é ideal, pois além da 

agilidade, possui riqueza de recursos visuais e sonoros que podem torna-se altamente 

envolventes; 

q  Internet: para campanha que possuem público-alvo de terceiros, como vendedores de 

trade, corretores das seguradoras, balconista de revendas e situações similares, abrir um 

espaço no site já existente  pode resultar numa sustentação eficiente e dinâmica, além de 

motivar o hábito de frequentar o site de sua empresa.  



Enceramento 
da campanha 

ü  Ao chegarmos ao final de uma campanha de incentivos, devemos ter o 
mesmo cuidado que foi dado quando de seu lançamento. Esse momento é 

tão importante quanto o inicio do programa. Se, no lançamento, 

precisamos conquistar a maior adesão possível, é no encerramento que 
teremos a oportunidade de agradecer a participação de todos, reconhecer 

e premiar os desempenhos que obtiveram destaque durante a campanha 

e, assim, conquistar credibilidade para futuras campanhas que venha a 

lançar. 

ü  Da mesma forma que existem diversos formatos para o lançamento, como 

eventos, peças gráficas interativas, papelaria, teaser etc., o 
encerramento também pode ter variações em seus formatos. 

ü O encerramento pode dar-se por meio de um evento que reúna os 

participantes, dando uma espécie de satisfação dos resultados obtidos, 
dos premiados e da distribuição de prêmios. É frequente valer-se do 

evento de encerramento de uma campanha para lançamento de uma nova 

campanha, aproveitando o momento em que estão todos reunidos, o que 
minimiza investimentos. 

 



de avaliação  
Mecânica    

ü  Existem diversas mecânicas de avaliação e cada uma delas tem uma 

melhor adequação em função dos objetivos específicos da campanha. 

ü  Por exemplo, se sua campanha quer estimular aumento no volume de 

faturamento, a mecânica que irá motivar esse comportamento não 

poderá ser a mesma que a de melhorar a venda dentro do mix de 

produtos.  

ü  São situações diferentes que vão exigir estímulos tais que as reações 

sejam aquelas desejadas pela estratégias de sua empresa. 

ü  Vejamos a frente os tipos de mecânicas de avaliação: 



Atingiu-Ganhou 
Mecânica 

ü  Nessa mecânica, o participante deverá ter sua meta estabelecida individualmente em 

função do histórico de sua carteira, mais a projeção de crescimento que a empresa 

espera dele dentro dessa campanha. 



     Mecânica 
por superação 

ü  Da mesma maneira que a mecânica anterior, o participante deverá ter 

distribuído sua meta individual, por histórico de carteira e projeção do 

crescimento desejado. 

ü  A diferença, aqui, é que apenas quem atingir 100% da meta não gerará 

nenhum tipo de reconhecimento, mas sim sua superação a partir dos 

100%. 

ü  Esse tipo de mecânica é utilizado quando se deseja prioritariamente o 

incremento como gol, ou seja, atingir os 100% é obrigação. 

ü  Devemos ter muito cuidado com a avaliação nesse tipo de mecânica para 

não criarmos injustiças. O potencial de crescimento de uma praça pode 

ser muito diferente do de outra. 

 



por efeito Dominó  
Mecânica    

ü  Nessa mecânica, as metas são distribuídas para uma equipe inteira, 
como, por exemplo, agência, filial, loja, departamento etc., e não 
mais distribuição de meta individual. O foco aqui é o trabalho em 
equipe.  

ü  Essa mecânica é ideal para situações em que não existe meta 
individual, mas metas em grupo. 

ü O nome dominó traduz o efeito que a premiação gera nessa situação, 
pois se determinado grupo atingir as metas, então toda a equipe será 
premiada, a exemplo do efeito dominó. 

ü  As metas devem ser distribuídas normalmente, mas, nesse caso, para 
o grupo, pois ele estará trabalhando como equipe para cumprir os 
objetivos estabelecidos. 

ü  Ao atingir as metas do grupo, a premiação poderá ser repassada 
individualmente por meio das mecânicas já vistas anteriormente, ou 
seja, mediante a Atingiu-Ganhou ou pela Superação, dependendo da 
estratégia da empresa. 

 



da campanha 
Premiação 

ü  Chegou a hora mais esperada pelos participantes, o momento da recompensa pelos seus 

esforços. 

ü O modelo mais moderno e arrojado de premiação é através de cartões bandeirados pré-

pagos, com ele você não tenta adivinhar qual o melhor prêmio para recompensar os 

participantes. 

ü  Como o cartão é bandeirado, ( MasterCard, VISA e Cabal ) eles são aceitos na rede Cielo e 

Redecard em todo o Brasil, possibilitando o participantes da campanha adquirir o prêmio 

que quiser.  

ü Os premiados conseguem consultar seu saldo, tirar extrato do cartão, tudo de forma 

online ou via URA personalizada. 

ü  Além de atender todos os tipos de públicos, os cartões bandeirados são a forma mais 

barata e eficaz de se premiar uma campanha de incentivo. 



Marketing de Incentivos 
Legislação do 

ü  Por se tratar de atividade recente no Brasil, o marketing de incentivos não possui legislação 
específica, e em função disso o mercado tem muitas dúvidas de como interpretar tal atividade. 

 
ü  A única legislação existente refere-se à distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-

brinde ou concurso, a titulo de propaganda, consubstanciada na Lei nº 5.768 de 20-12-1971, 
regulamentada pelo Decreto nº 70.951, de 9-8-1972. Referida legislação estabelece que a 
distribuição gratuita de prêmios, a título de propaganda, quando efetuada mediante sorteio, vale-
brinde, concurso ou operação assemelhada, dependerá de prévia autorização do Ministério da 
fazenda e não se aplica ao mercado de marketing, já que a premiação independente de fatores de 
sorte ou azar (Sorteio, vale-brinde etc.). 

ü  A atividade de marketing de incentivo pode ser entendida como serviço de publicidade e 
propaganda, principalmente para fins de tratamento fiscal, ou seja, para fins de dedutibilidade 
integral por parte da empresa premiadora de todos os valores pagos a título de prêmios e honorários 
da agência que conduz a campanha. 

ü  Tal natureza pode ser inferida da análise da Lei nº 4.680, de 18-6-1965, que fornece a definição de 
propaganda, publicitários e agenciadores de propaganda. Transcrevemos a seguir os arts. 1º a 5º, 
inseridos no Capítulo 1 (Definições) da Lei nº 4.680, de 18-6-1965, publicada no DOU de 21-6-1965, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de publicada e de agenciador de propaganda, e dá outras 
providências. 

 



Trabalhista 
Enfoque 

ü  Praticamente, a totalidade das empresas que se utilizam dos serviços de marketing de incentivo 
entende que em tais casos o funcionários não estaria sendo remunerado pelo serviços objeto de seu 
contrato de trabalho, ou por estar à disposição do empregador, como define a lei. Não se trataria, 
ao final, de remuneração decorrente de seu eventual vínculo empregatício com a empresa, mas de 
reconhecimento por um esforço extraordinário, que foge de suas obrigações e de sua competência 
( tanto que não existe o caráter de obrigatoriedade na participação das campanhas de incentivo 
promovidas pela empresa). 

ü  De fato, esse foi  o posicionamento adotado em parecer publicado pelo Boletim IOB 18/85, segundo 
o qual os prêmios, por constituírem forma de incentivos, objetivando maior participação do 
empregado no trabalho, com maior rendimento e melhor comportamento, além de recompensa pelo 
cumprimento das respectivas obrigações, não são e não constituirão salário. O parecer vai mais 
longe ao afirmar que este prêmio, o qual é pago em recompensa à eficiência e dedicação do 
empregado, constitui mera liberalidade da empresa. E, como consequência prática dessa liberdade, 
o pagamento deste prêmio pode ser suprimido a qualquer tempo, de acordo com os interesses da 
empresa. 

ü  Ressaltamos, por oportuno, que a empresa, contratando os serviços de uma empresa de 
marketing de incentivo, não entregaria diretamente ao beneficiário o prêmio respectivo, mas 
cortaria qualquer tipo de vínculo trabalhista, utilizando-se de uma agência que operacionaliza  
os pagamentos. 

ü  Já é pacífico o entendimento de que os prêmios de incentivo não constituem salário e, portanto, 
não se lhes aplicam os respectivos consectários. 

ü   Aliás, a Medida Provisória nº 1.663-11, de 26-6-1998, deixou claro esse entendimento, ao alterar o 
art. 28 da Lei nº 8.212, de 24-7-1991 ( Lei Orgânica da Seguridade Social). 
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