


IMA Pesquisa sobre 

participantes 



Sean Roark, CPIM 



O valor das parcerias internacionais 

 A way to professionalize my company (with the IMA’s principles 
and the CPIM) 

 A way to understand United States and global trends in the 
industry 

 A way to meet and get to be friends with some of the best 
incentive companies in the world 

 A way to build relationships in other countries which help with 
international fulfillment/distribution 

 A way to give strong credibility to my company 

 

Juan Manuel Valenzuela Pous, CPIM 



IRF Estudo sobre a experiência do 

participante 

(2015) 

 IMA queria uma pesquisa que 
entendesse a preferência do 
participante, usuário final, das 
campanhas de incentivo. 

 O que o participante quer? 

 Tipo de prêmio? 

 Tipo de experiência? 

 De quem? 



Por que isso é importante? 

Retenção de talentos 



Objetivo: Atingir o participante  

 

Entender profundamente o 

PARTICIPANTE da experiência 

de premiação 



The largest, most broad-based, 

theoretically-grounded, 
statistically complex study on 

the Total Award Experience 
performed in our industry to 
date. 



O Estudo 

 

Premiaçã

o 

Preferida 3 Mitos 

Agenda 



Parte 1: O Estudo 



Grande e Abrangente 

 452 Entrevistas 

 Cotas por gênero e de renda 
familiar.  

 Distribuição natural para: 

 Idade 

 Educação 

 Composição domiciliar 

 Tempo de casa 

 Tamanho da empresa 

 

 

 



O Estudo … 

 Forte base teórica 

 É focado na preferência 

 Complexidade estatística 

 110 Variáveis 

 Análise de conjunto 
moderada pelo cenário 

 Estrutura completamente 
randômica 

 



Exercícios de experiência completa de 

premiação 

 Por quem foram reconhecidos? 

Como foi comunicado? 

Com qual prêmio? 

Com qual implicação de desenvolvimento 

profissional?  

 

 



Preferências de premiação não 

monetária 

(isoladamente por categoria) 



15 

Prêmio em produtos, preferidos: 
Pequenos 

 
 

 



16 

Prêmio em produtos, preferidos : 
Grandes 

 
 

 



17 

Premiação com Gift Cards, 
preferida: Pequenos 



18 

Premiação com Gift Cards, 
preferida: Grandes  



19 

Vantagens preferidas: Pequenas 

70% 

16% 

14% 

Free lunch

Lunch with

CEO or…

Reserved

parking…



20 

Premiação com experiências, 
preferidas: Grandes  

40% 

33% 

27% 

Full day of high end

spa treatments for

yourself and three

friends, including…

VIP experience, with

front row tickets to a

popular show or

concert, special…

VIP experience, with

front row tickets to a

popular sports event,

special behind-the-…

 
 

 



21 

Premiação em viagens, preferidas: 
Grandes  

42% 

25% 

15% 

9% 

9% 

Three to four night resort

getaway for two,…

Three to four night

cruise for two,…

Weekend trip for your

family, including…

Four day, three night

trip for you and a…

Five day, four night trip

for you (no guest)…

 
 

 



Experiência completa de premiação 



Total Reward Experience 

 Reconhecida por 
seus pares 

 Por e-mail 

 Com produtos 
[Pré-
selecionados] 

 E emparelhada 
com a de um 
mentor pessoal 

 Reconhecido por 
seu gerente 

 Por e-mail 

 Com produtos 
[Pré-
selecionados] 

 E emparelhada 
com a de um 
mentor pessoal 

 Por quem? 

 Comunicada 
como? 

 Com qual 
prêmio? 

 Com qual 
oportunidade de 
crescimento 
profissional?  

Experiência completa de premiação 



1 

 Reconhecido por seus pares 

 Por e-mail 

 Com produtos [ pré-selecionados] 

 E pareada com a de um mentor 
pessoal 

2 

 Reconhecido pelo seu gerente 

 Por e-mail 

 Com produtos [ pré-selecionados] 

 E pareada com a de um mentor 
pessoal 

3 

 Reconhecido pelo CEO 

 Por e-mail 

 Com produtos [ pré-
selecionados] 

 E pareada com a de um 
mentor pessoal 

4 

 Reconhecido por seus pares 

 Em privado 

 Com produtos [ pré-selecionados] 

 E pareada com a de um mentor 
pessoal 

5 

 Reconhecido pelo seu gerente 

 Em privado 

 Com produtos [ pré-selecionados] 

 E pareada com a de um mentor 
pessoal 

6 

 Reconhecido pelo CEO 

 Em privado 

 Com produtos [ pré-
selecionados] 

 E pareada com a de um 
mentor pessoal 

7 

 Reconhecido por seus pares 

 Por e-mail 

 Com gift card 
[Pré-selecionado] 

 E pareada com a de um mentor 
pessoal 

8 

 Reconhecido pelo seu gerente 

 Por e-mail 

 Com gift card 
[Pré-selecionado] 

 E pareada com a de um mentor 
pessoal 

9 

 Reconhecido pelo CEO 

 Por e-mail 

 Com gift card 
[Pré-selecionado] 

 E pareada com a de um 
mentor pessoal 

Total 
Reward 
Experience 
Matrix 

 Por quem? 

 Comunicado 
como? 

 Com qual 
premiação? 

 Com qual 
oportunidade de 
desenvolvimento 
profissional?  



3 Myths 



Mito #1:  Selecionar a 

premiação correta é a parte 

mais importante da 

experiência geral. 



Fato: Entre 40-70%, da 

experiência de recompensa 

preferida média, não tinha 

relação com a premiação em si.  



Small Reward Experience 

Preference Drivers 



Large Reward Experience 

Preference Drivers 



Comparing Small and Large Award 

Scenarios 



Isso é verdade em todos os segmentos? 

 É geralmente verdade quando se considera: 

 Gênero 

 Gerações 

 Renda 

 Cargo 

 

Algumas diferenças ocorrem quando se olha sobre o Ambiente de Trabalho ( 

Escritório, Home Office, Fábricas, etc…) 



Mito #2: Se dermos a escolha 

ao participante ele vai preferir 

GRANA. 



Fato: Quando moderado pelo 

cenário completo e 

apresentação, dinheiro não é 

sempre o preferido. 



Grandes Recompensas 

Premiação não monetária Dinheiro 

86% 14% 

Pequenas Recompensas 

Premiação não monetária Dinheiro 

65% 35% 



Mito #3:  As empresas precisam 

achar a premiação não 

monetária mais adequada a 

seu público. 



Fato: Dada a grande 

variedade na preferência, 

todos os tipos de premiação 

não monetária tem seu lugar. 

Não estamos em próximo de 

encontrar um CORINGA 



Não há uma solução CORINGA 

• No ponto de vista da média, TODOS os tipos 

de premiação apareceram com alguma 

proporção na preferência da população 

Americana.  

• De 452 perfis de participantes, 448 eram 

únicos 

• Tanto para grandes ou pequenos cenários de 

prêmiação, até a premiação com menos 

pontuação alcançou no mínimo 20% da 

preferência dos colaboradores quando 

comparado com o cenário mais preferido. 



O Estudo 

 

Premiação

Preferida 3 Mitos 

CONCLUSÕES 



Sumário 

 A apresentação e comunicação da premiação 

importam ! 

 Dinheiro nem sempre é o preferido 

 Entender as preferências pessoais é importante. 

 Uma experiência de premiação não agrada a todos 



Indo mais adiante 

 Every country, economy and culture influences and drives the 
use and appropriateness of incentives and recognition programs. 

 The importance of the NON-AWARD aspects of the reward 
experience transcends international boundaries. 

 The reward experience is very personal for each recipient and 
enhances the effect of any reward. 

 Crafting the Reward Experience is very powerful when coupled 
with an understanding of the “cash vs non-cash” environment.  
Even during times of economic hardship, it is imperative to use a 
total awards strategy which takes into account all elements – 
Benefits, cash, non-cash, recognition, and personal 
development. 

 



Congratulations 

 What is clear is that any person who is charged with the 

responsibility of designing and/or managing an incentive 

program needs to gain a solid incentive education. 

 This can be done through organizations like AMPRO and sister 

organizations such as the IMA. 

 Important additional information regarding incentives, 

recognition, and rewards can be found on our site or through our 

partners at the Incentive Research Foundation. 

 Together we can help improve the GLOBAL INCENTIVE MARKET. 



Muito Obrigado!  

Sean Roark, CPIM 

skr@promopros.net.us 


