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INTRODUÇÃO 

 

A abertura dos mercados, resultado da globalização, aumentou a 

competitividade entre as empresas, forçando-as a se tornarem mais eficientes e 

produtivas. As empresas se viram obrigadas a produzir mais do que produziam 

antes utilizando ainda menos recursos humanos, financeiros e tecnológicos. Para 

fazer frente a estes novos desafios, as organizações empreenderam diferentes 

programas de reestruturação, downsizing e políticas de racionalização do trabalho 

que tiveram um efeito surpreendentemente negativo sobre a motivação dos 

empregados. 

Para fazer frente à crescente insatisfação no trabalho e evitar os seus 

resultados como os altos índices de turnover e absenteísmo, atrasos, baixa 

produtividade e aumento dos custos com recrutamento, treinamento e adaptação de 

novos empregados, as organizações passaram a reconhecer que deveriam criar 

condições mais favoráveis para maximizar o desempenho dos empregados e a sua 

satisfação no trabalho. Uma das formas encontradas pelas organizações para 

estimular seus empregados foram os prêmios de incentivo. 

Os prêmios de incentivo sempre estiveram presentes na história da 

humanidade. Segundo relatos, os atletas dos primeiros Jogos Olímpicos eram 

premiados caso conquistassem as vitórias. Aos soldados antigos, eram dados os 

despojos da guerra como prêmio pelo bom desempenho na batalha. Nos tempos 

modernos, os prêmios estão em todas as atividades do homem: cultura, artes, 

ciências, esportes e dentro das organizações. 

Nas organizações, os prêmios de incentivo teriam sido utilizados pela primeira 

vez como técnica motivacional nos Estados Unidos no início do século XX. De lá 

para cá, a indústria de incentivos se modernizou e adquiriu novos contornos. 

Embora no início os prêmios de incentivo fossem utilizados principalmente para 

incentivar equipes de vendas a vender mais, já não é mais o caso na atualidade. 
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Cada vez mais, empresas públicas e privadas utilizam os prêmios de 

incentivo não apenas para aumentar a produtividade dos empregados mas também 

para melhorar a sua saúde e bem-estar. Os prêmios de incentivo têm sido utilizados 

com muito sucesso para incentivar os empregados a adotar hábitos mais saudáveis, 

melhorar as condições de segurança no trabalho ou reduzir o número de faltas ao 

trabalho. Na esfera pública, os prêmios de incentivo têm sido aplicados com sucesso 

para melhorar o nível de aprendizagem dos alunos, melhorar o atendimento na área 

de saúde e até mesmo para incentivar a doação de sangue. 

Entretanto, não são apenas os trabalhadores que têm se beneficiado dos 

programas de incentivo. Cada vez mais, os consumidores viajam com as milhas 

acumuladas em viagens aéreas ou trocam os pontos obtidos em programas de 

pontuação de empresas de cartão de crédito, seguradoras e operadoras de telefonia 

por bens e serviços que de outra forma não seriam adquiridos. 

No Brasil, a indústria de incentivos foi responsável por um faturamento de 

quase 16 bilhões de reais em 2006 e desde então caiu a pouco menos da metade, 

representando cerca de 7 bilhões de reais em 2008. Segundo a AMPRO 

(Associação de Marketing Promocional), representada pelo Comitê de Marketing de 

Incentivo, a principal explicação para esta queda na atividade de incentivo é a 

incerteza gerada pela falta de uma legislação que regulamente a atividade. 

A AMPRO defende a adoção de uma lei que regulamente o setor e, para 

tanto, solicitou à FIA (Fundação Instituto de Administração) um estudo sobre os 

impactos sociais e econômicos da indústria de incentivos no Brasil. A AMPRO 

também solicitou à FIA um parecer sobre o impacto que uma nova legislação teria 

sobre a arrecadação de impostos. 

O objetivo deste estudo, portanto, é apresentar um panorama da indústria de 

incentivos, analisando os impactos sócio-econômicos da indústria e verificar qual o 

impacto fiscal de uma nova lei para o setor. 

O relatório está organizado em 8 capítulos. Os primeiros 4 capítulos 

apresentam os conceitos fundamentais sobre marketing, marketing de incentivo e 
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motivação. O quinto capítulo apresenta um panorama da indústria de incentivos no 

Brasil e no mundo e o sexto capítulo analisa os impactos sócio-econômicos da 

indústria de incentivos. Finalmente, o sétimo capítulo analisa o impacto fiscal de uma 

nova lei que regulamente a atividade no Brasil e o oitavo capítulo traz algumas 

conclusões. 



 

 7 

 

1 O QUE É MARKETING? 

 

Marketing tem sido comumente confundido com propaganda e vendas. Não é 

raro as pessoas associarem o termo marketing às práticas ilícitas de empresas que 

ludibriam o consumidor para “empurrar” seus produtos. O termo “marketeiro”, como 

muitos chamam os profissionais de marketing, já virou sinônimo de pessoa que 

domina a arte de iludir para transformar os consumidores em zumbis que compram 

aquilo que não querem comprar. Também é comum encontrar críticos contumazes 

que dizem que o grande objetivo do marketing é criar necessidades para as pessoas 

comprarem produtos que realmente não precisam. 

Entretanto, marketing não é nada disso. Embora vendas e propaganda sejam 

funções do marketing, marketing é muito mais do que isto. Vender, de fato, nem é 

mesmo a atividade mais importante uma vez que o principal objetivo de marketing é 

tornar a atividade de vendas supérflua. Se a atividade de marketing for bem 

sucedida, o produto se venderá sozinho. E, ao contrário do que muita gente pensa, 

marketing se preocupa fundamentalmente com o bem-estar do consumidor e 

procura adotar as práticas mais modernas para defender seus interesses e 

satisfazer as necessidades humanas e sociais. 

Embora a atividade de marketing tenha uma profunda preocupação com o 

consumidor, é importante reconhecer que nem sempre foi necessariamente assim. 

Ao longo do tempo, o conceito de marketing passou por grandes transformações até 

chegar ao conceito moderno de marketing em que o alcance dos objetivos 

organizacionais passa necessariamente pelo atendimento dos objetivos da 

sociedade em que as organizações estão inseridas. 

Parece que o termo marketing como atividade empresarial foi utilizado 

inicialmente pelas empresas americanas nas primeiras décadas do século XX. Nesta 

fase, a maior preocupação da indústria manufatureira emergente ainda era produzir 

volumes cada vez maiores de produtos como forma de baratear os preços dos 
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produtos e atingir o maior número de pessoas numa clássica interpretação do 

conceito Fordista. Nesta fase, conhecida como orientação de marketing para a 

produção, a indústria se preocupava fundamentalmente em produzir mais e se 

preocupava muito pouco com o consumidor. 

Duas décadas depois, em meados dos anos 30, superado o desafio da 

produção em massa e com o surgimento de novas empresas manufatureiras, a 

preocupação passou a ser o desenvolvimento de produtos com melhor desempenho 

e características inovadoras, não necessariamente atreladas às expectativas dos 

consumidores. Esta fase é conhecida como a orientação de marketing para o 

produto e, assim como na fase anterior, as empresas demonstravam pouca 

preocupação com o consumidor final. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passava por uma grave crise 

econômica e a principal preocupação das empresas passou a ser o escoamento da 

sua produção a qualquer custo. Esta caracteriza a terceira fase do desenvolvimento 

do conceito de marketing quando a crença era de que as pessoas não comprariam 

os produtos em quantidade suficiente a menos que fossem suficientemente 

convencidas de que deveriam fazê-lo. Esta é a fase conhecida como orientação para 

vendas e talvez grande parte da confusão que se faz com o termo marketing 

atualmente tenha se originado nesta época. 

No início dos anos 60 começa a se desenvolver a quarta fase do conceito de 

marketing. Esta fase se caracterizou pela busca incessante das empresas na 

criação, entrega e comunicação de valor para os clientes a fim de satisfazer suas 

necessidades e desejos. Esta é a fase que realmente caracteriza a orientação para 

marketing e o consumidor passou a ser o centro das atenções das organizações. 

Entretanto, a sofisticação dos mercados e a regulação dos mercados levaram 

as empresas a passar a se preocupar mais com a sociedade e não apenas com o 

consumidor. Consumo consciente, preservação dos recursos naturais, 

sustentabilidade e preocupação social entraram no vocabulário de todas as 

empresas e surgiu a orientação social de marketing. 
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Este é o conceito que domina a atividade nos dias de hoje. No final de 2007, a 

American Marketing Association (AMA), associação profissional de marketing que 

congrega mais de 40 mil profissionais, acadêmicos e pesquisadores do mundo 

inteiro, atualizou o conceito de marketing. Segundo esta definição, “marketing é a 

atividade, o conjunto de instituições e os processos para a criação, comunicação, 

entrega e troca de bens e serviços que têm valor para os consumidores, clientes, 

parceiros e a sociedade em geral”.1 

 

Para se entender melhor o que é marketing, vale a pena explorar mais 

detalhadamente os elementos deste conceito. Assim, o elemento fundamental da 

definição da AMA afirma que marketing se preocupa com a criação, comunicação, 

entrega e a troca de bens e serviços. Desta forma, pode-se entender que marketing 

envolve a criação de bens e serviços que irão constituir uma oferta, a comunicação 

da existência desta oferta a um conjunto de potenciais compradores, a efetivação do 

processo de troca e a entrega desta oferta aos compradores. Neste sentido, a 

atividade de marketing envolve todos os processos que têm por objetivo fazer 

chegar ao comprador aquilo que ele necessita, incluindo desenvolvimento e 

produção de produtos, comunicação, distribuição, venda e atendimento pós-venda. 

O segundo elemento importante da definição do conceito de marketing é que 

marketing envolve tanto uma atividade quanto um conjunto de instituições ou de 

processos. Assim, marketing não pode ser confundido com um departamento 

funcional que se responsabiliza por algumas das atividades de marketing. Marketing 

deve envolver todas as áreas de uma organização cuja preocupação fundamental 

deve ser sempre a de atender aos objetivos dos clientes. Marketing não é apenas 

uma função da empresa, mas um conjunto de processos que tenham por objetivo 

Marketing é a atividade, o conjunto de instituições e os 

processos para a criação, comunicação, entrega e troca de 

bens e serviços que têm valor para o consumidores, clientes, 

parceiros e a sociedade em geral (AMA, 2008). 
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fazer chegar ao comprador aquilo que ele necessita. 

 

Finalmente, marketing está preocupado com a troca de bens e serviços que 

tenham valor tanto para os consumidores quanto para os clientes, parceiros e a 

sociedade em geral. Assim, ao cumprir suas atividades, a organização não se 

preocupa apenas com os seus objetivos organizacionais. As organizações modernas 

devem ter como meta também atender aos objetivos dos consumidores, o que é 

feito pela entrega de bens e serviços de valor. As organizações também devem 

atender aos objetivos dos seus parceiros de negócios dos quais ela compra 

produtos que entram no seu processo de criação de valor e dos canais que fazem a 

distribuição dos seus produtos. Finalmente, as organizações devem atender aos 

objetivos da sociedade em geral, o que é feito por meio da adoção de práticas 

socialmente justas como a utilização racional dos recursos, a preservação dos 

recursos naturais, a promoção do consumo consciente e a adoção de princípios 

éticos. 

No conceito moderno de marketing, as organizações devem reconhecer a 

amplitude e as interdependências dos efeitos de suas ações. A empresa moderna 

reconhece que tudo é importante – os clientes e consumidores, os empregados, os 

concorrentes e a sociedade como um todo. O propósito é harmonizar a 

complexidade das atividades de marketing de maneira tal que os objetivos de todos 

aqueles que são impactados por estas atividades sejam atendidos.2 

Marketing deve envolver todas as áreas de uma organização cuja 

preocupação fundamental deve ser a de atender aos objetivos dos 

clientes. Marketing não é apenas uma função da empresa, mas um 

conjunto de processos que tenham por objetivo fazer chegar ao 

comprador aquilo que ele necessita. 
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É dentro desta linha de pensamento mais holística que surgiu o conceito de 

marketing de incentivo. Como será discutido adiante, a atividade de marketing de 

incentivo tem como objetivo primordial a motivação de vários públicos (empregados, 

clientes, consumidores, distribuidores, etc.) por meio do reconhecimento e da 

premiação do desempenho superior.  

 

No conceito moderno de marketing, as organizações devem reconhecer a 

amplitude e as interdependências dos efeitos de suas ações. A empresa 

moderna reconhece que tudo é importante – clientes e consumidores, 

empregados, concorrentes e a sociedade como um todo. O objetivo é 

harmonizar a complexidade das atividades de marketing de maneira tal que 

os objetivos de todos aqueles que são impactados por estas atividades 

tenham seus objetivos atendidos (Kotler; Keller, 2008). 
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2 O QUE É MARKETING DE INCENTIVO 

 

Embora controverso, o surgimento do incentivo como ferramenta de 

marketing parece estar ligado ao vendedor americano de sabões Benjamin T. 

Babbit. Além de ser extremamente criativo e desenvolver mais de uma centena de 

patentes, Babbit também se tornou um dos primeiros homens do marketing moderno 

ao inovar na venda dos sabões que produzia em sua fábrica. Babbit foi o primeiro 

fabricante de sabões a cortar o produto em barras e vendê-los individualmente 

cuidadosamente embrulhados com a sua própria marca. Entretanto, Babbit foi 

realmente inovador ao oferecer um prêmio para todos os consumidores que 

juntassem dez embalagens de seus sabões: um cartão colecionável com figuras da 

Era Vitoriana (do inglês Victorian Tradecard).3 Entretanto, outros autores afirmam 

que os atletas que disputavam as Olimpíadas na Era Antiga já recebiam prêmios por 

seu desempenho. Também existem relatos de que os despojos de uma guerra eram 

dados aos soldados como prêmio pelo seu desempenho. Basta pensar também 

sobre os prêmios que são distribuídos nas artes, na cultura (Oscar), nos esportes 

(Copa do Mundo), nas ciências (Prêmio Nobel) e na mídia para se perceber que de 

fato os prêmios de incentivo sempre estiveram presentes na história da 

humanidade.4 

Assim como os prêmios, as viagens de incentivo como ferramenta de 

marketing também têm sua origem nos Estados Unidos. Em 1906, a NCR de 

Dayton, Ohio, premiou 70 vendedores de suas máquinas com um alfinete de 

diamante e uma viagem à matriz da empresa.5 

E por que o incentivo ao trabalho se torna cada vez mais importante na 

sociedade moderna? Embora atualmente o trabalho seja considerado uma das 

atividades humanas mais significativas, essencial para o desenvolvimento humano e 

para a realização do homem, é interessante lembrar que a palavra trabalho se 

originou do latim tripalium, um instrumento feito de três paus aguçados, com pontas 
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de ferro, com o qual os antigos agricultores batiam os cereais para processá-los. Os 

dicionários registram o termo tripalium apenas como instrumento de tortura, o que 

teria sido originalmente ou se tornado depois de seu uso na agricultura. É por esta 

razão que a palavra trabalho não raras vezes é associada a adjetivos como 

padecimento, cativeiro e castigo.6 

O significado do trabalho pode ser entendido sob diversas perspectivas. Na 

perspectiva da religião católica, o trabalho seria uma punição pelo pecado original, 

um dever de construir o reino de Deus e, quanto mais árduo, melhor.7 Na 

perspectiva da religião protestante, o trabalho é fonte de acumulação de riquezas e 

sinal de eleição de Deus.8 Na perspectiva econômica, o trabalho proporciona 

recursos financeiros para sustentar a vida e as aspirações de melhoria da qualidade 

de vida material. Na perspectiva psicológica, o trabalho é a fonte de identidade e 

união com outros indivíduos, além de ser fonte de realização pessoal.9 Embora o 

significado básico do trabalho para a maioria das pessoas esteja ligado ao seu valor 

intrínseco, necessário à consecução das necessidades econômicas, também se 

abre a perspectiva de levar em consideração que o trabalho proporciona realização 

pessoal, honrarias e contatos sociais.10  

É bem provável que diferentes pessoas encarem a atividade profissional com 

diferentes lentes: enquanto alguns consideram o trabalho uma verdadeira fonte de 

prazer e satisfação, outros o consideram uma verdadeira punição. Entretanto, à 

despeito das crenças pessoais, é muito provável que todas as pessoas considerem 

o trabalho como fundamental para a sua sobrevivência enquanto as organizações 

reconhecem a necessidade de contar com o trabalho das pessoas. Portanto, cabe 

às organizações obterem dos trabalhadores o melhor rendimento possível para que 

seus objetivos sejam atingidos. É neste ponto que entra o marketing de incentivo. 

Formalmente, o marketing de incentivo pode ser definido como o conjunto de 

ações colocadas em prática durante um determinado período de tempo para 

motivar, por meio de reconhecimento ou recompensas financeiras, um indivíduo ou 

um grupo de indivíduos, a atingir um objetivo fixado pela organização, utilizando 

critérios precisos, objetivos e conhecidos antecipadamente. 
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Vamos examinar os principais elementos desta definição de marketing de 

incentivo: 

I. Marketing de Incentivo compreende um conjunto de ações colocadas em 

prática durante um determinado período de tempo – uma vez que a 

participação do indivíduo é facultativa, a organização deve procurar envolvê-

lo e estimulá-lo a participar do processo. Este conjunto de ações é 

conhecido pelo termo campanha ou programa de incentivo e envolve a 

comunicação da campanha durante todo o tempo que ela durar, eventos 

intermediários como viagens, congressos, conferências e palestras e até 

mesmo premiações intermediárias. O objetivo da campanha é manter o 

indivíduo motivado durante todo o tempo e para isto são utilizadas inúmeras 

técnicas. Entretanto, a campanha não pode durar para sempre e na grande 

maioria dos casos são realizadas apenas durante períodos determinados de 

tempo. Por exemplo, uma pesquisa realizada entre empresários sul-

americanos revelou que o tempo médio de duração de uma campanha é de 

5,6 meses11; 

II. Marketing de Incentivo tem o objetivo de motivar – motivar tem sua raiz no 

latim mov, pôr em movimento, colocar em ação. Assim, o marketing de 

incentivo tem por objetivo estimular as pessoas a adotarem 

comportamentos (ações) para atingir um determinado nível de desempenho 

superior; 

Marketing de Incentivo pode ser definido como o conjunto de ações 

colocadas em prática durante um determinado período de tempo 

para motivar, por meio de reconhecimento ou recompensas 

financeiras, um indivíduo ou grupo de indivíduos a atingir um 

objetivo fixado pela organização, utilizando critérios precisos, 

objetivos e conhecidos antecipadamente. 
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III. Marketing de Incentivo utiliza o reconhecimento ou as recompensas 

financeiras – o marketing de incentivo sempre começa com uma campanha 

e termina com a distribuição de reconhecimento ou de recompensas 

financeiras. O reconhecimento é a expressão de forma intangível, 

geralmente de forma pública, do valor do empregado por ter atingido um 

desempenho superior e pode ser feito por meio de um agradecimento 

público celebrado em uma grande confraternização da organização ou se 

limitar à entrega de uma medalha ou troféu. O marketing de incentivo 

também se utiliza de recompensas financeiras para compensar o esforço 

demonstrado pelo indivíduo. Ao contrário do reconhecimento, as 

recompensas são tangíveis e podem ser reunidas em quatro grandes 

grupos: viagens em grupo ou individuais; bens e serviços como 

eletrodomésticos ou cursos de inglês, geralmente selecionados entre 

diversas opções constantes de um catálogo; vouchers ou cartões que 

podem ser trocados por bens e serviços em lojas selecionadas; dinheiro ou 

cartões de débito. Uma pesquisa recente realizada entre empresários 

americanos revelou que o reconhecimento é a forma mais utilizada pelas 

empresas americanas: 79% das empresas incentivam seus funcionários 

com pequenos brindes (troféus, placas, medalhas, etc.) e 66% premiam 

seus funcionários com prêmios não tangíveis. Entre os prêmios tangíveis, 

vouchers de mercadorias e serviços são utilizados por 55% das empresas, 

mercadorias por 51%, prêmios em dinheiro por 45% e viagens por 23%; 

cartões de débito são utilizados por apenas 11% das empresas12; 

IV. Marketing de Incentivo é direcionado para indivíduos ou grupos de 

indivíduos – embora o senso comum sugira que marketing de incentivo seja 

utilizado apenas para se incentivar equipes de vendedores, a verdade é que 

o marketing de incentivo já há muito tempo vem sendo utilizado tanto por 

organizações públicas quanto privadas para incentivar todos os tipos de 

públicos que contribuem para os objetivos da organização. Assim, 

atualmente o marketing de incentivo pode ter como público-alvo 

consumidores finais, parceiros de canais de marketing (varejistas, 
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atacadistas, distribuidores e representantes), empregados envolvidos com a 

venda de produtos, empregados administrativos, operários, funcionários 

envolvidos com o atendimento ao cliente e até mesmo acionistas; 

V. Marketing de incentivo busca atingir um objetivo fixado pela organização – 

toda campanha de incentivo tem como objetivo motivar os indivíduos a obter 

um desempenho superior para que a organização possa atingir um 

determinado objetivo. A fixação de objetivos estimulantes (difíceis, precisos 

e bem definidos) permite o aumento do desempenho desde que a 

organização apóie os objetivos, os indivíduos aceitem estes objetivos e as 

recompensas sejam dadas quando eles forem atingidos13 14. A figura 1 a 

seguir descreve alguns dos possíveis objetivos de campanhas de incentivo. 

Figura 1 

Possíveis Objetivos de Campanhas de Incentivos 

• Reduzir o absenteísmo 

• Aumentar a produtividade 

• Reforçar valores e a cultura 
organizacional 

• Gerar idéias 

• Melhorar a moral do grupo 

• Reduzir o turnover dos empregados 

• Iniciar ou manter relacionamentos 

• Aumentar o número de indicações de 
clientes 

• Estimular a reciclagem de materiais 

• Melhorar a qualidade do produto 

• Melhorar o atendimento ao cliente 

• Aumentar o envolvimento em 
treinamentos 

• Reconhecer o tempo de trabalho na 
empresa 

• Melhorar o trabalho em equipe 

• Reconhecer comportamentos 
exemplares 

• Aumentar a taxa de retenção do cliente 

• Aumentar ou manter as vendas 

VI. Marketing de Incentivo utiliza critérios precisos, objetivos e conhecidos 

antecipadamente – este é um dos pressupostos fundamentais do marketing 

de incentivo, isto é, o de que todos os participantes de uma campanha 

saibam exatamente o que devem fazer em um determinado período de 

tempo para que possam receber os prêmios ou o reconhecimento. Assim, 



 

 17 

por uma questão de justiça, os participantes precisam estar seguros de que 

apenas aqueles que atingirem o objetivo fixado pela organização serão 

premiados.  

 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS CAMPANHAS DE INCENTIVO 

1. A participação dos indivíduos é voluntária 

2. A campanha de incentivo tem dia para começar e para terminar 

3. Apenas aqueles que atingem as metas recebem o prêmio 

4. As regras são claras e objetivas e previamente conhecidas por todos 

5. O objetivo deve ser alcançável 
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3 DE A A Z – POR QUE MOTIVAR? 

 

A abertura dos mercados, resultado da globalização, aumentou a 

competitividade entre as empresas, forçando-as a se tornarem mais eficientes e 

produtivas. As empresas se tornaram obrigadas a produzir cada vez mais a partir de 

cada vez menos. Para fazer frente a estes novos desafios, as organizações 

empreenderam diferentes programas de reestruturação, downsizing e políticas de 

racionalização do trabalho que tiveram um efeito surpreendentemente negativo 

sobre a motivação dos empregados. Durante este processo, as linhas de 

comunicação foram completamente erodidas, aumentando o ressentimento e a 

desconfiança entre os empregados. 

Mudanças, incertezas, falta de controle sobre o próprio destino e carga 

excessiva de trabalho são as maiores causas do stress no trabalho nos anos 90.15 

Estima-se que metade dos 360 milhões de dias de trabalho perdidos no Reino 

Unidos sejam causados pelo stress.16 Um estudo da Associação Americana de 

Gerência controlou as demissões corporativas pelo período de um ano e descobriu 

que, embora os lucros operacionais tenham crescido 47% neste período, o moral 

dos empregados diminuiu 74%.17 Um estudo da Bain & Co. verificou que as 

empresas trocam metade dos seus empregados a cada 4 anos. 

Para fazer frente à crescente insatisfação no trabalho gerada por todas estas 

mudanças e evitar os seus resultados deletérios como o turnover, absenteísmo, 

atrasos, baixa produtividade, elevado índice de erros e negligência e aumento dos 

custos com recrutamento, treinamento e o custo de adaptação de novos 

empregados18, as organizações passaram a reconhecer que deveriam criar 

condições mais favoráveis para maximizar o desempenho dos empregados e a sua 

satisfação no trabalho (Figura 2). 
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Figura 2 

As Mudanças Econômicas Levam as Empresas a  

Fazer Programas de Incentivos 

•Programas de 
Reestruturação

•Downsizing
•Reengenharia

•Racionalização
do Trabalho

Insatisfação do 
Trabalhador

(stress, 
absenteísmo, 

turnover, atrasos, 
baixa produtividade, 

elevado índice de 
erros, negligência)

•Abertura dos 
Mercados

•Globalização
•Aumento da 

Competitividade

Introdução de 
Programas de 

Incentivo

•Aumento da
Satisfação do 
Trabalhador

•Redução dos 
Custos Associados

à Baixa
Produtividade, 

Qualidade e 
Turnover

 

 

Uma das ferramentas que têm sido consistentemente utilizadas pelas 

empresas são os programas de incentivo. Existem inúmeras evidências empíricas 

que demonstram que os programas de incentivo podem ser aplicados a um amplo 

espectro de objetivos em diferentes setores da economia. Os exemplos a seguir são 

apenas uma pequena parte de todas estas evidências. 

A. Um estudo científico envolvendo a compilação de 39 artigos científicos 

publicados entre 1960 e 1996 envolvendo 47 pesquisas sobre os 

efeitos dos programas de incentivo permitiu concluir que os programas 

de incentivo têm uma alta correlação positiva com desempenho 

superior em uma grande variedade de tarefas19 

B. Em outra compilação de 45 estudos científicos sobre a efetividade de 

programas de incentivos, os autores concluíram que o ganho de 

desempenho médio dos programas de incentivos em diferentes 

ambientes foi de 22%, embora tenham sido verificados resultados de 
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até 44% de ganho de performance. Os autores também verificaram 

que os incentivos direcionados a equipes tinham efeito bastante 

superior ao efeito de incentivos direcionados a indivíduos isolados e 

que os programas mais longos (um ano ou mais) levaram a ganhos de 

performance superiores aos programas de curto prazo (6 meses ou 

menos). Os autores também concluíram que os programas de incentivo 

destinados a atividades manuais tiveram um ganho superior aos 

programas destinados a atividades cognitivas (mentais). Dentre os 

empregados pesquisados, 92% disseram que eles haviam atingido os 

objetivos por causa dos incentivos.20 

C. Em uma compilação de 17 estudos científicos, os autores verificaram 

que a melhoria na performance devido aos incentivos financeiros é da 

ordem de 23% enquanto que o resultado do reconhecimento é de 

cerca de 17%. Entretanto, ao se combinar os dois tipos de incentivos 

(financeiros e não financeiros), a performance aumentou até 45%.21  

D. Um estudo conduzido entre uma equipe de telemarketing 

comercializando seguros mostrou que um plano de incentivos 

aumentou a produtividade em 17%.22 

E. Um estudo realizado pelo Forum for People Performance Management 

& Measurement, ligado à Nortwestern University, descobriu que as 

vendas de um produto dobraram durante o período em que a força de 

vendas foi submetida a um programa de incentivos.23 

F. Um estudo na área de segurança do trabalho mostrou que um 

programa de incentivos para melhorar as condições de segurança num 

frigorífico foi capaz de reduzir o número de acidentes de trabalho de 

285 para 14 em apenas 18 meses e que o programa foi capaz de 

promover uma cultura de segurança dentro da empresa. Em outro 

caso, uma empresa passou a distribuir pontos de acordo com o 

número de sugestões que os empregados faziam sobre condições 
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inseguras de trabalho. Os pontos podiam ser trocados por prêmios em 

mercadorias ou em dinheiro. Caso os empregados solucionassem os 

problemas por si mesmos, recebiam ainda mais pontos. O programa 

também incentivava o trabalho em grupo à medida que distribuía o 

maior número de pontos caso o grupo de trabalho de um indivíduo 

ficasse um mês inteiro sem relatar nenhum acidente.24 

G. Os programas de incentivo também são eficientes em promover o bem-

estar dos empregados. De acordo com uma pesquisa realizada nos 

Estados Unidos em 2007, 75% dos empregadores pesquisados 

disseram que tinham um programa de bem-estar patrocinado por suas 

empresas, mas apenas 25% dos empregados participavam 

ativamente.25 Numa pesquisa realizada pela Pricewaterhouse Coopers, 

80% dos presidentes das 150 maiores empresas americanas disseram 

que os incentivos eram uma forma de aumentar a participação nos 

programas de bem-estar patrocinados pela empresa.26 

H. Um estudo na construção civil verificou uma correlação 

estatisticamente significativa entre o uso de recompensas tangíveis de 

programas de incentivo e o aumento das medidas de segurança 

adotadas pelos operários.27 

I. Um estudo realizado na Holanda verificou que o pagamento de 

incentivos com base em performance foi capaz de aumentar a 

produtividade do trabalho no nível das empresas em cerca de 9% e na 

taxa de emprego em cerca de 5%.28 

J. Um estudo realizado na França verificou um aumento de 2% na taxa de 

produtividade devido ao esquema de distribuição de lucros.29 

L. Outro estudo realizado no Canadá verificou um aumento de 22% na 

produtividade de uma indústria canadense com a introdução de 

incentivos financeiros baseados em performance.30 
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M. No início dos anos 90, a Continental Airlines tinha um problema sério 

de imagem provocado por cancelamentos e atrasos de vôos que 

custavam à empresa 60 milhões de dólares por mês. A direção da 

empresa passou a dividir um montante igual ao seu prejuízo com os 

empregados todas as vezes que a empresa fosse classificada entre as 

três mais confiáveis dos Estados Unidos. No segundo mês do 

programa a empresa se classificou entre as mais confiáveis.31 

N. Em Volta Redonda, RJ, o Hospital São João Batista, unidade de saúde 

pública integrada à rede da Secretaria Municipal de Saúde de Volta 

Redonda, estabeleceu em 1993 uma política de avaliação de 

desempenho que resultava no pagamento de recompensas financeiras. 

Foram estabelecidos 24 indicadores de desempenho (por exemplo, 

qualidade no preenchimento de formulários, taxa de mortalidade do 

CTI, número de cesáreas, taxa de infecção hospitalar, tempo de 

realização de exames etc.) e atribuídos pontos de acordo com 

determinados parâmetros mínimos. Os prêmios passaram a ser pagos 

com os recursos de um fundo que contava com recursos da própria 

instituição e rendimentos de aplicações bancárias. Os prêmios eram 

pagos trimestralmente e os resultados foram bastante encorajadores.32 

O. Em 2002, 32 estados americanos proporcionavam prêmios para o 

alcance de metas educacionais.33 Em geral, nestes estados os planos 

de recompensa pagam bônus para todos os professores de uma 

escola bem como para os seus dirigentes e outros funcionários. Assim 

como nas empresas, os incentivos são dados para o alcance das 

metas grupais. Em geral, os planos de incentivos tanto foram capazes 

de melhorar o desempenho dos estudantes34 35 36 37 38 quanto melhorar 

a visão dos professores sobre o trabalho e a possibilidade de participar 

de forma significativa em seu próprio desenvolvimento profissional.39 40  

P. Um estudo relatou os resultados positivos de um programa de 

incentivo, com duração de 3 anos, projetado para reduzir o 
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absenteísmo em um hospital nos Estados Unidos. O índice de 

absenteísmo no grupo em que foi aplicado o programa de incentivo 

diminui significativamente durante os anos do programa. Além disso, 

uma análise revelou que tal programa de incentivo produziu 11,7% de 

retorno sobre seu investimento.41 

Q. Estudos42 43 na área de bem-estar apontam os efeitos positivos dos 

programas de incentivo. Com base numa compilação de 48 estudos 

científicos publicados entre 1980 e 1993, se descobriu diversos 

resultados como a cessação tabágica, perda de peso e a redução de 

fatores de risco associados às doenças cardíacas coronárias, bem 

como em áreas não médicas, como o absenteísmo, moral do 

empregado e retenção. Um levantamento dos principais empregadores 

constatou que 39% das organizações com iniciativas de promoção da 

saúde utilizam incentivos para encorajar escolhas por estilos de vida 

saudáveis. 

R. Um estudo44 na área de seguros de saúde mostrou que, ao oferecer 

como incentivo uma redução nos valores do plano de saúde como 

recompensa pela manutenção de hábitos saudáveis, os custos da 

empresa seguradora reduziram cerca de 15,5% ou aproximadamente 

mil e cem dólares por empregado coberto por ano. 

S. Iniciativas feitas na Índia45, em que as taxas de absenteísmo de 

professores de ensino fundamental são altíssimas, mostraram que o 

pagamento de incentivos monetários foi capaz de reduzir a taxa de 

absenteísmo de 36% para 18%. Mais importante é que o custo do 

programa é relativamente baixo - cerca de 6 dólares por ano por 

criança matriculada nas escolas em que o programa foi implementado. 

T. Um estudo científico46 realizado com o objetivo de verificar a eficácia 

do incentivo sobre a capacidade de perder peso dos indivíduos 

concluiu que um grupo de pessoas que recebeu como incentivo 7 
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dólares por cada libra de peso perdida, após 3 meses, perdeu em 

média 3 libras, enquanto que o grupo de pessoas que não recebeu 

incentivo perdeu, em média, apenas 2 libras. O grupo que recebeu 14 

dólares por libra de peso perdida, perdeu em média 4,7 libras, mais 

que o dobro daqueles que não receberam nada e 50% a mais do que 

aqueles que receberam apenas 7 dólares por libra de peso perdida. 

U. Um estudo científico47 realizado com o objetivo de verificar a eficácia 

de um prêmio de 150 dólares sobre a participação em um programa de 

saúde online verificou que 53% dos empregados de uma organização 

se inscreveram no programa e, como resultado, reduziram o risco de 

inatividade física em 8,4%, insatisfação com a vida em 2,1%, baixa 

percepção de saudabilidade em 1,9%, vontade de fumar em 0,4% e 

peso em 0,2%. 

V. Um estudo realizado na Inglaterra48 verificou que incentivos monetários 

têm um efeito significativo sobre a redução de atrasos ao trabalho. 

Especificamente, este estudo concluiu que os indivíduos que recebem 

bônus por desempenho no nível individual atrasam menos que aqueles 

que recebem bônus por desempenho no nível grupal. Os indivíduos 

que recebem um salário baseado em atrasos também se atrasaram 

menos. 

X. As aplicações49 na área de saúde em países tão diversos quanto 

Zambia, Tanzania, Egito, Haiti, Suécia, Malawi, Afeganistão, El 

Salvador, Honduras, Madagascar, Bélgica, Namíbia, Grécia e África do 

Sul já demonstraram que os incentivos têm um papel extremamente 

importante na área da saúde. Os incentivos servem para atrair e reter 

profissionais em áreas distantes, reduzir o turnover dos profissionais da 

saúde, melhorar as condições de atendimento à população, reduzir o 

absenteísmo, entre outras aplicações. 
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Z. Estudos realizados em diferentes países verificaram que incentivos 

monetários e não monetários podem aumentar a doação de sangue. 

Por exemplo, um estudo feito na Itália50 concluiu que os incentivos 

monetários são utilizados pelos doadores de sangue para se decidir 

entre doar ou não e o incentivo monetário não tem efeito negativo 

sobre a imagem social daqueles que decidiram responder 

positivamente aos incentivos econômicos. Além disso, os autores 

também descobriram que os prêmios simbólicos como a entrega 

pública de prêmios ou a publicação dos doadores em jornais locais 

também têm efeito sobre a freqüência de doação. A publicidade da 

doação de sangue é muito importante porque ela tem efeito sobre a 

imagem social dos doadores. Outro estudo realizado na Suíça51 

descobriu que a oferta de bilhetes de loteria como prêmio também 

aumenta o volume de sangue doado. Outro estudo realizado na Itália52 

verificou que as pessoas preferem vouchers de pequeno valor (um 

voucher de desconto na compra de um livro ou para a aquisição de 

uma refeição após a doação) do que a quantia equivalente em dinheiro 

como retribuição pela doação de sangue. 

 

 

 

 

Estudos em diversos países mostram que os prêmios de incentivo são 

eficientes para aumentar a qualidade, produtividade, bem-estar e 

segurança no trabalho e diminuir o absenteísmo e os atrasos. Prêmios de 

incentivo também têm sido utilizados com sucesso para melhorar a 

aprendizagem de alunos, as condições de tratamento em hospitais, a 

adoção de hábitos saudáveis e até mesmo para a doação de sangue. 
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Um plano de incentivo bem planejado pode proporcionar a cada empregado 

uma participação pessoal no sucesso da implementação de uma estratégia de 

negócios ou um incentivo maior a adotar um determinado comportamento. Os 

planos de incentivo levam os empregados a se concentrarem naquelas áreas em 

que a organização deseja manter o seu foco e permite às empresas controlar melhor 

as suas despesas uma vez que os prêmios são pagos apenas àqueles que atingirem 

desempenho superior. 

Por sua vez, do ponto de vista do empregado, os planos de incentivos 

proporcionam um reconhecimento significativo do seu esforço individual e coletivo. 

Além do mais, o reconhecimento dos pares, superiores, parentes e dos amigos 

aumenta o valor social do prêmio e, por conseguinte, o seu valor percebido. As 

pessoas têm um desejo inato de distinguir-se de outros indivíduos e, em geral, estão 

mais preocupadas com a sua posição relativa dentro de um grupo social do que com 

a sua posição absoluta.53 

Desta forma, o incentivo tem um potencial maior de mudar o comportamento 

do indivíduo quando tem um impacto sobre a distinção social de um indivíduo, 

muitas vezes independentemente do impacto sobre o seu consumo atual ou futuro. 

De fato, já se demonstrou experimentalmente que as pessoas valorizam o status 

independentemente de qualquer conseqüência monetária e que as pessoas até 

estão dispostas a gastar dinheiro para consegui-lo54 (como exemplo, basta lembrar 

que já foi muito comum a aquisição de títulos de nobreza por vastas somas de 

dinheiro). Os prêmios também influenciam o comportamento ao proporcionar uma 

resposta positiva e o reconhecimento social. Diversos estudos mostram que a 

aprovação social é fundamentalmente importante na construção da auto-estima.55 

Existem várias teorias para explicar porque os incentivos, monetários ou não, 

são eficientes para motivar as pessoas a obter um desempenho superior e levarem 

os indivíduos a se dedicarem mais à realização de uma atividade. O que se examina 

a seguir é um breve histórico das teorias da motivação, processo básico subjacente 

aos programas de incentivo. 
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4 O QUE É MOTIVAÇÃO? 

 

Motivação é o conjunto de razões que levam um indivíduo a adotar um 

determinado comportamento (agir). Os comportamentos estão orientados para a 

satisfação das necessidades, seja para minimizar uma dor física, seja para 

maximizar o prazer, podendo incluir necessidades específicas tais como 

alimentação, descanso, lazer e bem-estar ou até mesmo necessidades menos 

tangíveis como altruísmo, honestidade e moralidade. 

Embora o conceito de motivação seja consenso entre a maioria dos autores, 

não se pode dizer o mesmo quanto às razões subjacentes à motivação, ou seja, o 

que leva um indivíduo a adotar um determinado comportamento. Um dos estudiosos 

da motivação56 classificou as teorias existentes em quatro grandes grupos: 

I. No primeiro grupo estariam as teorias que consideram que os 

indivíduos possuem determinadas características inatas, constitutivas 

da “natureza humana”, que determinam o comportamento (também 

chamadas de inatistas). Dentre os autores que se enquadrariam neste 

grupo estão pensadores como Platão e Descartes, na Filosofia, e 

Freud e Maslow, na psicologia; 

II. No segundo grupo estariam as teorias que consideram que o 

comportamento dos indivíduos é resultado da influência dos elementos 

do ambiente e, portanto, a origem do comportamento é exterior ao 

indivíduo. Estas teorias são chamadas de situacionistas e os principais 

autores deste grupo vêm da sociologia e inclui nomes como Marx, 

Durkheim e Boudon; 

III. As teorias do terceiro grupo estão baseadas na concepção de John 

Locke segundo o qual o homem nasce como uma tábula rasa e adquire 

experiências ao longo da vida (estas teorias são chamadas de teorias 
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empiristas). Assim, o comportamento do homem é totalmente 

condicionado pelos resultados de experiências anteriores. Neste grupo 

de teóricos encontram-se personalidades como Adler, Fromm e 

Skinner; 

IV. No quarto grupo estão os teóricos que aceitam que a motivação não é 

exclusiva nem de fatores internos nem externos, mas sim da interação 

que ocorre entre eles. Entre os teóricos deste grupo estão Kurt Lewin e 

Joseph Nuttin. Estas teorias também são chamadas de interacionistas. 

 

Os estímulos externos como os prêmios de incentivo têm um papel maior ou 

menor como determinante do comportamento humano dependendo da teoria que se 

adote. Nos grupos II e IV (teorias situacionistas e interacionistas), o papel dos 

motivadores extrínsecos seria maior enquanto que nos grupos I e III (teorias inatistas 

e empiristas), este papel seria menor ou até mesmo nulo. 

Para entender melhor as diferenças entre as diferentes teorias e, mesmo para 

entender a sua evolução, discutimos abaixo algumas das principais teorias da 

motivação do comportamento humano. 

 

4.1 Teoria das Necessidades de Maslow 

 

Uma das primeiras e, provavelmente a mais discutida das teorias da 

motivação, a teoria das necessidades de Maslow57 assegura que as necessidades e 

desejos dos indivíduos influenciam o seu comportamento. Entretanto, apenas as 

necessidades e desejos que não estão satisfeitos é que têm força motivadora. Para 

se entender melhor as muitas necessidades dos seres humanos, Maslow agrupou-

as em 5 categorias em ordem de importância (da mais básica para a mais 

complexa): física, segurança, social, estima e auto-realização. Segundo Maslow, um 

indivíduo só passa para um nível superior de necessidades quando o nível inferior já 
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estiver satisfeito e, quanto mais o indivíduo avançar em sua hierarquia, mais o 

indivíduo desenvolverá suas capacidades como indivíduo. 

De acordo com esta teoria, os prêmios de incentivo só teriam efeito sobre o 

comportamento humano caso estivessem direcionados para a satisfação das 

necessidades individuais. Assim, o indivíduo com necessidades físicas ou de 

segurança insatisfeitas necessita meios para tê-las satisfeitas antes que possa 

evoluir para necessidades de nível mais alto como as necessidades social e estima. 

Para este indivíduo, uma viagem ao exterior poderia ter pouco efeito sobre a sua 

motivação enquanto que um plano de saúde seria muito mais motivador. Por outro 

lado, o reconhecimento público em uma cerimônia poderia ser muito mais eficiente 

que um televisor como prêmio para um indivíduo com necessidades de auto-

realização. 

 

4.2 Teoria dos Dois Fatores 

 

A teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg58, também conhecida por 

motivação intrínseca/extrínseca, conclui que existem dois grupos de fatores que 

motivam os indivíduos no ambiente de trabalho. O primeiro grupo é composto pelos 

motivadores e inclui, por exemplo, uma tarefa desafiadora, o reconhecimento e a 

responsabilidade. De acordo com Herzberg, apenas os motivadores é que 

efetivamente podem melhorar o desempenho do indivíduo: quando os motivadores 

estão presentes, o indivíduo se sente satisfeito e motivado; quando estes elementos 

estão ausentes, o indivíduo se sente insatisfeito e desmotivado. 

O segundo grupo foi denominado de fatores higiênicos como a segurança, o 

salário, o status e os benefícios. Segundo Herzberg, os fatores higiênicos, quando 

ausentes, desmotivam o indivíduo; entretanto, quando presentes, estes fatores não 

têm a capacidade de motivar o indivíduo. 

Assim, mesmo que segundo esta teoria o prêmio de incentivo não possa levar 
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o indivíduo a se sentir mais motivado a exercer um desempenho superior, a sua 

ausência pode levar o indivíduo a se sentir desmotivado e se desempenhar de 

maneira inferior. 

 

4.3 Teoria do Alcance das Necessidades 

 

Proposta por David McClelland59, a teoria do alcance das necessidades 

afirma que os indivíduos têm três tipos de necessidades que determinam o seu 

comportamento: necessidade de realização, necessidade de poder e necessidade 

de afiliação. 

Necessidade de realização refere-se ao desejo de atingir um alto padrão de 

desempenho, de realizar, de dominar determinadas habilidades e manter o controle 

sobre a situação. Para manter o equilíbrio interno, pessoas com baixa necessidade 

de realização escolheriam tarefas mais simples para minimizar o risco do fracasso, 

ou tarefas extremamente difíceis de tal forma que o fracasso não constituiria um 

embaraço. Aqueles que têm alto nível de necessidade de realização escolheriam as 

tarefas moderadamente difíceis com base no sentimento de que mesmo que 

desafiadoras, a tarefa é realizável. 

A necessidade de poder explica o desejo das pessoas de dominar as pessoas 

e manter controle da situação. As pessoas com baixa necessidade de poder se 

satisfazem em observar os acontecimentos enquanto que as pessoas com alta 

necessidade de poder querem determinar o rumo dos acontecimentos. 

Já a necessidade de afiliação refere-se à necessidade dos indivíduos de 

sentir um senso de pertencer e se envolver com um grupo social. Pessoas com alta 

necessidade de afiliação buscam relacionamentos interpessoais mais calorosos e 

querem a aprovação daqueles que o circundam. São pessoas que trabalham muito 

bem em grupo, mas podem ser menos eficientes como líderes. 

Nesta teoria, os prêmios de incentivo têm menor importância uma vez que 
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acredita-se que o indivíduo motiva-se apenas pelas suas características inatas. São 

as suas características individuais que o levarão a comportar-se de uma ou de outra 

forma e motivadores extrínsecos teriam pouca influência sobre o seu 

comportamento. 

 

4.4 Teoria da Auto-Determinação 

 

Proposta por Edward Deci e Richard Ryan60, esta teoria concentra-se apenas 

na importância da motivação intrínseca como direcionadora do comportamento 

humano. Esta teoria afirma que as escolhas dos indivíduos são determinadas única 

e exclusivamente pelo seu desejo de agir e não dependem de interferência externa. 

Assim, uma pessoa auto-determinada escolhe um comportamento para refletir a sua 

autonomia e não para alcançar uma recompensa externa ou para evitar uma 

punição do ambiente. Esta teoria concentra-se apenas em como o comportamento 

de um indivíduo é auto-endossado e auto-determinado. 

Nesta teoria, os prêmios de incentivos também não teriam nenhum papel 

como determinante do comportamento humano. Entretanto, é importante salientar 

que a proposta de Deci e Ryan foi aceita pela comunidade científica como teoria 

apenas em meados dos anos 80 e, embora tenha recebido considerável atenção 

desde então, ainda é bastante questionada por muitos cientistas. 

 

4.5 Teoria do Incentivo 

 

Segundo esta teoria, defendida principalmente pelos comportamentalistas, 

uma recompensa, tangível ou intangível, é apresentada após a manifestação de um 

comportamento com o objetivo de provocar uma nova ocorrência do comportamento. 

Este fato decorre do fato de que o indivíduo passa a associar um significado positivo 

ao seu comportamento, tornando-o mais provável no futuro. Estas recompensas 
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podem ser tanto de natureza intrínseca quanto extrínseca. Recompensas 

extrínsecas podem ser o reconhecimento ou um prêmio, por exemplo, enquanto 

recompensas intrínsecas podem ser a satisfação ou o senso de ter realizado algo 

importante. 

A aplicação desta teoria aos prêmios de incentivos é imediata: prêmios 

funcionariam por meio do reconhecimento do desempenho superior alcançado, 

tornando mais provável a sua manutenção no futuro. 

 

4.6 Teoria do Estabelecimento de Objetivos 

 

Sugerida inicialmente por Locke e Latham61, esta teoria está baseada na 

noção de que os indivíduos às vezes têm uma inclinação para atingir um estado final 

desejado, estado este que se torna uma recompensa em si mesmo. A eficiência de 

um objetivo é influenciada por três características: proximidade, dificuldade e 

especificidade. Em relação à primeira característica, proximidade, estabelece-se 

como ideal aquele objetivo em que o período entre o estado inicial e o estado final é 

próximo, o que torna a probabilidade de ocorrência de um comportamento mais 

provável. Em relação à segunda característica, dificuldade, o objetivo ideal deve ser 

moderadamente difícil a fim de que haja tanto um sentido de desafio a ser superado 

mas não a ponto de causar uma insegurança sobre a probabilidade de sucesso. 

Finalmente, a especificidade refere-se ao grau em que o objetivo é definido 

objetivamente e compreensível ao indivíduo. 

Esta teoria tem grandes implicações para o marketing de incentivo, 

estabelecendo as principais diretrizes que guiam a aplicação de prêmios de 

incentivo, como por exemplo, a importância de que as campanhas não durem longos 

períodos de tempo, a necessidade de que os objetivos sejam desafiadores, mas não 

muito difíceis e a importância de que as regras sejam muito claras. 
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4.7 Teoria da Expectativa 

 

A teoria da expectativa, proposta inicialmente por Victor H. Vroom62, prevê 

que os empregados de uma organização estarão motivados quando acreditarem 

que: i. o maior esforço resultará em um desempenho superior; ii. o desempenho 

superior será recompensado como um aumento no salário ou por mais benefícios; iii. 

a recompensa obtida tem valor substancial. 

Vroom assume que o comportamento é o resultado de escolhas conscientes 

feitas pelos indivíduos entre determinadas alternativas cujo propósito é o de 

maximizar o prazer e minimizar o sofrimento. De acordo com Vroom, fatores 

individuais como personalidade, experiência e habilidades podem influenciar este 

processo decisório. 

Nesta teoria, os prêmios de incentivo também desempenham um importante 

papel como determinante do comportamento uma vez que ela reconhece 

explicitamente que o indivíduo está orientado para a adoção daqueles 

comportamentos que conduzam à obtenção de recompensas ou, no mínimo, a evitar 

as punições. 

As teorias expostas acima são uma amostra da diversidade de convicções 

sobre o que vem a ser a motivação. Importante ressaltar é que as teorias da 

motivação passaram por uma grande evolução no século passado e o que já se 

sabe, independentemente da adoção de uma ou outra teoria, é que compreender a 

motivação do ser humano é fundamentalmente importante na sociedade em que 

vivemos. 

As primeiras teorias da administração, como a teoria da gerência científica, 

proposta por Frederick W. Taylor, e encampada por um grande número de 

industriais pós-revolução industrial, pressupunha que a motivação do trabalhador é 

única e exclusivamente determinada pelas recompensas monetárias e, portanto, não 

seria necessário considerar aspectos sociais ou psicológicos do trabalho. 
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Ao longo do século passado, diversas outras teorias surgiram, indo de um 

extremo ao outro. Por exemplo, teorias como aquelas propostas por David 

McClelland ou por Edward Deci e Richard Ryan sugerem que os indivíduos não 

podem ser motivados a partir de estímulos internos e seu comportamento é 

totalmente dirigido pela motivação intrínseca. 

Uma vez que existem evidências científicas consistentes de que os incentivos 

monetários e não monetários têm efeito sobre o comportamento do ser humano, é 

mais provável supor que diferentes indivíduos sejam mais ou menos motivados por 

este tipo de influência de acordo com diferentes variáveis como características 

individuais, tipo de tarefa, objetivos, tipos de recompensas, entre outros. Portanto, as 

evidências sugerem que os prêmios de incentivo são efetivamente eficientes como 

estimuladores do comportamento humano, embora a sua eficiência seja 

particularmente determinada pelas condições dos indivíduos e do ambiente.  

 

 

Embora teorias de administração como a de Frederick W. Taylor, que propôs o 

conceito de “homo economicus” no qual o homem é basicamente motivado por 

ganhos financeiros, não façam o mínimo sentido nos dias de hoje, teorias que 

postulam que o homem age apenas em função de motivos intrínsecos também 

contrariam resultados de anos de estudos científicos. É mais provável, portanto, 

que características individuais e características ambientais interajam para 

determinar o comportamento dos indivíduos. Enquanto alguns trabalhadores não 

se sentirão influenciados por prêmios de incentivo, seja porque sua motivação já é 

muito alta, seja porque sua motivação é extremamente baixa num determinado 

contexto, é mais provável que os prêmios de incentivo tenham influência sobre a 

grande maioria das pessoas em algum grau, dependendo de características 

individuais e da situação em que ele se encontra. 
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5 A INDÚSTRIA DE INCENTIVO 

 

Com exceção dos dados referentes à indústria de incentivo nos Estados 

Unidos, existem poucos dados consistentes sobre a indústria de incentivo no mundo. 

No Brasil, a falta de informações é ainda maior. 

Os resultados de uma pesquisa patrocinada pela Incentive Federation Inc., 

organização que tem por objetivo estimular a indústria de incentivos nos Estados 

Unidos, e conduzida pela Gfk, uma empresa de pesquisa internacional, podem 

informar um pouco sobre as características principais desta indústria. A pesquisa da 

Incentive Federation foi realizada com 1.121 empresários, decisores da compra ou 

usários de programas de incentivo nos Estados Unidos63. 

Quando se considera que a indústria americana é extremamente 

desenvolvida e não há dúvidas de que seja a maior indústria do mundo nesta área, é 

razoável supor que as informações referentes a este mercado podem servir para 

balizar o potencial que a indústria brasileira de incentivos poderia atingir caso as 

condições assim o permitissem. 

Assim, por exemplo, de acordo com esta pesquisa da Incentive Federation, 

34% das empresas americanas pesquisadas adotam algum tipo de programa de 

incentivo, o que resulta num mercado de 46 bilhões de dólares. Neste número não 

estão incluídos os valores gastos com premiações em dinheiro (segundo algumas 

estimativas, estes gastos seriam da ordem de 100 bilhões de dólares por ano) nem 

as despesas decorrentes das campanhas de incentivo. 
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Observa-se no Gráfico 1 outro dado interessante revelado por esta pesquisa 

da Incentive Federation: embora as equipes de vendas das empresas sejam o 

principal público-alvo das campanhas de incentivo que tenham como prêmio uma 

viagem (81% das empresas), os empregados que não pertencem a equipes de 

vendas são o segundo público-alvo (58% das empresas) deste tipo de campanha e 

o principal público-alvo de programas que tenham por prêmio mercadorias (80%). 

Este resultado fortalece as evidências de que cada vez mais as empresas se voltam 

para incentivar outros públicos que não apenas as equipes de vendas, mas também 

os empregados envolvidos em atendimento ao cliente, operários e empregados 

administrativos. Consumidores e usuários são o terceiro público-alvo mais 

importante das campanhas para cerca de 50% das empresas americanas. 

 

Nos Estados Unidos 34% de todas as empresas americanas deram algum 

tipo de incentivo durante o ano de 2007. O mercado de incentivos nos 

Estados Unidos, considerando-se apenas prêmios em viagens e 

mercadorias, é de 46 bilhões de dólares. Se considerarmos todos os tipos 

de prêmios, este valor pode chegar a mais de 100 bilhões de dólares. 
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Gráfico 1 

Públicos Incentivados pelas Campanhas de Incentivo nos EUA  

(% das empresas que incentivam cada público) 

20%
66%

36%
17%

52%
53%

58%

80%

81%
34%

Brindes

Revendedores

Consumidores/Usuários

Empregados (exceto
vendas)

Equipe de Vendas

Fonte: Incentive Central

Mercadorias de
Incentivo

Viagens de Incentivo
 

 

Outro dado relevante a se considerar e que pode ser observado no Gráfico 2 

é que os empregados que não trabalham em equipes de vendas respondem por 

31,8% dos gastos totais de incentivos enquanto que as equipes de vendas 

respondem por apenas 27,3%. Estes dados apenas confirmam os dados do gráfico 

anterior que evidenciam que o principal público-alvo das campanhas de incentivo já 

não é mais apenas a equipe de vendas e que outros empregados assumem cada 

vez maior importância dentro das empresas no que se refere às campanhas de 

incentivo. 
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Gráfico 2 

Distribuição dos Gastos Totais em Incentivos nos EUA (2006) 

Fonte: Incentive Central

Consumidores/
Usuários: 27,3%

Empregados 
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Equipes de 
Vendas: 25,4%

 
 

 

 

Ainda desta pesquisa da Incentive Federation Inc. é importante verificar que a 

principal forma de incentivo ainda corresponde aos programas de reconhecimento 

do empregado por meio da entrega de itens intangíveis como medalhas, placas, 

troféus e itens similares (79% das empresas) ou prêmios intangíveis (66% das 

empresas). A terceira técnica motivacional mais utilizada são os vouchers e cartões 

de mercadorias (55% das empresas). Entretanto, prêmios em dinheiro e cartões de 

débito ainda são bastante utilizados como técnicas motivacionais nos Estados 

Unidos, utilizados por 45% e 11% das empresas, respectivamente (Gráfico 3). 

 

Nos Estados Unidos, equipes de vendas já não são o principal 

público-alvo das campanhas de incentivo. 
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Gráfico 3 

Tipos e Técnicas de Métodos Motivacionais Utilizados nos EUA 

(% de Grandes Empresas com faturamento acima de  

US$ 100 milhões que utilizam) 

11%

23%

24%

45%

51%

55%

66%

79%

Cartões de Débito

Viagens

Desconto em produtos

Prêmios em Dinheiro

Mercadorias
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Fonte: Incentive Central

 
 

Uma pesquisa realizada entre 200 empresários da Argentina, Brasil, Chile, 

Peru, Uruguai, Colômbia e México64 parece ser a fonte mais atual sobre a indústria 

de incentivo na América Latina. A comparação dos dados obtidos por esta pesquisa 

da AV – Business & Communication com aqueles obtidos pela pesquisa da Incentive 

Federation Inc. nos Estados Unidos pode apontar algumas diferenças entre as 

práticas adotadas nas duas regiões. Assim, por exemplo, como pode ser observado 

no Gráfico 4, é interessante observar que as equipes de vendas de distribuidores 

(42,5% das empresas) e proprietários de distribuidores (32,5% das empresas) 

constituem o principal público-alvo das campanhas de incentivo enquanto que as 
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equipes de vendas das empresas (30% das empresas) perdem em importância até 

mesmo para as campanhas que têm como público-alvo os consumidores (35% das 

empresas). Ao contrário da tendência verificada na pesquisa da Incentive Central, 

empregados que não pertencem às equipes de vendas das empresas ainda não 

constituem público-alvo das campanhas com muita freqüência (apenas 15% das 

empresas declararam direcionar seus programas para este público). 

 

Gráfico 4 

Públicos Incentivados pelas Campanhas de Incentivo na América Central 

(% das empresas que incentivam cada público) 
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Fonte: AV - Business Communication

 
 

Esta pesquisa da AV – Business & Communication ainda revelou (Gráfico 5) 

que apenas 5% das empresas pesquisadas fazem programas de incentivo com 

premiações em dinheiro. A maior parte delas dá preferência às mercadorias (27,5% 

das empresas) e viagens (22,5% das empresas). Estes dados são bastante 

diferentes daqueles relatados pela pesquisa da Incentive Federation e é interessante 

notar a grande diferença de utilização de prêmios em dinheiro. 
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Gráfico 5 

Tipos e Técnicas Motivacionais Utilizados na América Latina 

(% de empresas que usam) 
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Outro dado interessante revelado pela pesquisa da AV – Business & 

Communication é que a maior parte das empresas prefere se responsabilizar pelos 

seus programas de incentivo (50,8% das empresas pesquisadas) enquanto 29,8% 

das empresas terceirizam seus programas junto a agências de incentivo e 19,0% em 

agências de promoção (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 

Empresas Responsáveis pelos Programas de Incentivo na América Latina (%) 
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Fonte: AV – Business & Communication

 
 

5.1 A Indústria de Incentivo no Brasil 

 

Não existem pesquisas sobre a indústria brasileira de incentivos. Tendo em 

vista os objetivos deste estudo, considerou-se que seria bastante conveniente 

elaborar uma estimativa do tamanho da indústria no Brasil. Para tanto, é importante 

esclarecer o significado de alguns termos: 

• premiações: referem-se aos prêmios distribuídos por todas as empresas que 

fazem marketing de incentivo. Os prêmios podem ser de vários tipos (viagens, 

mercadorias, vouchers, dinheiro ou cartão de débito), mas para esta estimativa 

dividimos os prêmios em dois grupos apenas: viagens e mercadorias (incluem 

também prêmios em dinheiro); 

• campanha: a campanha refere-se a todos os gastos que uma empresa incorre 

para implementar uma campanha de incentivo exceto os custos de 

administração. Estes gastos podem incluir criação e produção de material de 
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comunicação, brindes, viagens, eventos, etc.; 

• custos de administração: compreendem o custo que uma empresa incorre 

quando solicita a uma empresa especializada administrar a sua campanha de 

incentivo. Estas empresas especializadas podem ser uma agência de marketing 

de incentivo, uma agência de promoção, uma agência de propaganda e até 

mesmo uma agência de viagens. O custo de administração de uma campanha 

pode incluir o planejamento, implementação e o controle da campanha e constitui 

o faturamento das empresas terceirizadas. 

 

Para elaborar a nossa estimativa, coletamos dados de faturamento das 

maiores empresas de marketing de incentivo atuando no cenário brasileiro. Além 

disto, com base nas pesquisas da Incentive Federation Inc. e AV – Business & 

Communication citadas anteriormente, adotamos as seguintes premissas: 

I. As agências de marketing de incentivo pesquisadas representam 80% do 

mercado brasileiro de agências de marketing de incentivo; 

II. Do total de premiações feitas em todo o Brasil pelas empresas, as agências 

de marketing de incentivo são responsáveis pela organização de 25% das 

premiações em viagens e 15% das premiações em mercadorias e dinheiro; 

III. Considerando todas as campanhas de incentivo que são feitas no Brasil, 

sejam aquelas organizadas pela própria empresa, sejam aquelas 

organizadas por empresas terceirizadas como agências de propaganda e de 

promoções, a média de gastos com as campanhas de incentivo é de 5% do 

total dos gastos com premiações; 

IV. As receitas das agências de marketing de incentivo correspondem a 25% 

das receitas de outros tipos de agências que também implementam 

programas de incentivo (agências de promoção, agências de propaganda e 

agências de viagem). 
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Feitos os cálculos, estimamos que a indústria de incentivos em 2008 

representou um volume de recursos da ordem de 7 bilhões de reais (Gráfico 7). O 

que se percebe claramente é que a indústria vinha demonstrando um crescimento 

acelerado até 2006 e desde então a atividade da indústria encolheu rapidamente. No 

melhor ano da indústria, 2006, o valor dos investimentos com incentivos foi de quase 

16 bilhões de reais. Em 2007, o valor da indústria caiu quase 50%, continuando a 

cair em 2008. 

 

Gráfico 7 

Indústria Brasileira de Incentivos 

(Milhões de Reais) 

6.820

11.039

13.456

15.706

8.926

6.893

2003 2004 2005 2006 2007 2008 (est)

Fonte: Estimativa FIA
 

 

Dos 7 bilhões de reais gerados pela indústria de incentivos em 2008, pouco 

mais de 6 bilhões de reais correspondem aos prêmios efetivamente entregues aos 

públicos-alvo das campanhas de incentivo, sendo que 10,7% foram premiações em 

viagens e 89,3% premiações em mercadorias, vouchers, dinheiro e cartões de 



 

 45 

débito. Ainda deste total de 7 bilhões de reais, 394 milhões de reais correspondem 

ao custo das campanhas e 344 milhões de reais correspondem à receita das 

empresas que trabalham com marketing de incentivo (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 

Composição da Indústria Brasileira de Incentivos – 2008 

(Milhões de Reais e %) 

Fonte: Estimativa FIA
* Inclui custos de Agências de Incentivos, Agências de Promoção, Agências de Propaganda e 

Agências de Viagem
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Quando se compara o tamanho da indústria brasileira de incentivos com o 

tamanho da indústria americana (Figura 3), percebe-se que a indústria brasileira 

ainda tem um enorme potencial de crescimento. Tomando por base a estimativa da 

indústria americana de incentivos da Incentive Federation Inc. de 46 bilhões de 

dólares (lembrando que este valor inclui apenas os investimentos com prêmios em 

viagens e mercadorias), conclui-se que esta indústria representa 3,3% do PIB 

americano. Se considerarmos que a indústria americana, incluindo outros tipos de 

premiações, especialmente dinheiro, é da ordem de 127 bilhões de dólares65, a 

indústria americana representaria algo como 9,2% do PIB. Por sua vez, segundo a 

estimativa da FIA para 2007 que inclui, além dos investimentos em prêmios em 

viagens e mercadorias, também outros tipos de premiações, especialmente dinheiro, 
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e considera também os gastos com campanhas e os custos de administração destas 

campanhas, a indústria brasileira de incentivos representa apenas 2,7% do PIB. 

 

Figura 3 

Comparação da Indústria de Incentivos Brasil x Estados Unidos 

 Estados 
Unidos Brasil 

PIB 2007 – Base FMI (US$ 
milhões) 

13.843.825 1.835.642 

Indústria de Incentivos(US$ 
milhões) 

46.000(1) 4.960(2) 

Indústria de Incentivos como % 
PIB 

3,3% 2,7% 

(1) Estimativa da Incentive Federation Inc. incluindo apenas premiações em viagens e 
mercadorias. Não inclui prêmios em dinheiro, gastos com campanhas e custos de 
administração das campanhas. 

(2) Estimativa da FIA em Reais convertido pela taxa média de US$ 1.00 = R$ 1,80. Inclui 
todos os tipos de premiações, custo das campanhas e custos de administração das 
campanhas 

 

 

 
 

A indústria brasileira de incentivos faturou em 2008 quase 7 

bilhões de reais, o que representa aproximadamente 2,7% do 

PIB. Em 2006, a indústria de incentivos no Brasil atingiu o seu 

nível máximo com um faturamento de quase 16 bilhões de 

reais. Nos Estados Unidos, considerando-se todos os tipos de 

prêmios, estima-se que a indústria de incentivos represente 

quase 10% do PIB. 
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6 IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA INDÚSTRIA DE 

INCENTIVOS 

 

Os impactos da indústria de incentivos podem ser compreendidos sob dois 

pontos de vista: econômicos e sociais. Os impactos econômicos referem-se aos 

resultados tangíveis, diretos e indiretos, enquanto que os impactos sociais referem-

se aos resultados intangíveis proporcionados por esta indústria. A seguir vamos 

analisar cada um deles separadamente. 

 

6.1 Impactos Econômicos da Indústria de Incentivos 

 

Para que se possa entender os diferentes impactos socioeconômicos da 

indústria de incentivos, é importante compreender melhor a natureza desta atividade 

e todos os setores econômicos envolvidos direta ou indiretamente com a atividade. 

Como definido anteriormente, o marketing de incentivo pode ser entendido 

como o conjunto de ações colocadas em prática durante um determinado período de 

tempo para motivar, por meio de reconhecimento ou recompensas financeiras, um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos, a atingir um objetivo fixado pela organização, 

utilizando critérios precisos, objetivos e conhecidos antecipadamente. 

Do ponto de vista dos impactos econômicos, a indústria de incentivos pode 

ser dividida em dois grandes grupos: campanhas e premiação. 

Campanha refere-se ao conjunto de ações colocadas em prática durante um 

determinado período de tempo com o objetivo de motivar as pessoas a atingir um 

determinado objetivo. Este conjunto de atividades envolve, entre outras, atividades 

de planejamento, criação da campanha motivacional e da estratégia de premiação, 

lançamento da campanha, comunicação do programa, controle, apuração dos 
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resultados, atendimento ao público-alvo do programa, distribuição dos prêmios e 

encerramento. 

A campanha pode ser administrada pela própria empresa que planeja 

incentivar um determinado público-alvo ou pode ser administrada por terceiros como 

as agências de marketing de incentivo, agências de promoção, agências de 

propaganda ou agências de viagem. A campanha, por sua vez, envolve três grupos 

de atividades principais: gestão da informação, eventos empresariais e comunicação 

e criação. 

A premiação, por sua vez, envolve o objeto principal da indústria de 

incentivos, qual seja, entregar prêmios àqueles que conseguirem atingir os objetivos. 

Os prêmios, por sua vez, podem ser divididos em três grandes grupos: Viagens, 

Bens e Serviços. 

Para analisar os impactos de cada uma destas atividades, elaboramos 

gráficos que representam a cadeia produtiva de cada uma destas atividades. Estes 

gráficos permitem visualizar quais os desdobramentos que uma determinada 

atividade econômica tem sobre outras atividades. A seguir, portanto, vamos analisar 

a cadeia produtiva de cada uma das atividades mencionadas acima: campanhas, 

premiações em viagens e premiações em bens e serviços. 

 

6.2 Cadeia Produtiva de Campanhas 

 

De acordo com as estimativas da FIA, as campanhas de incentivo 

movimentaram 394 milhões de reais em 2008. Em 2006, ano em que a indústria de 

incentivos atingiu seu ápice no Brasil, foram investidos pouco mais de 700 milhões 

de reais em campanhas de incentivo (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 

Indústria Brasileira de Incentivos 

Investimentos em Campanhas de Incentivo 

(Milhões de Reais) 

326

521

624

701

431
394

2003 2004 2005 2006 2007 2008 (est)
Fonte: Estimativa FIA

 
 

Já a administração das campanhas de incentivo, correspondente ao 

faturamento das empresas que administram as campanhas de incentivo para as 

empresas, movimentou 344 milhões de reais em 2008 após atingir seu ápice em 

2006. 

Após uma queda brusca de suas atividades em 2007, em 2008 as empresas 

que administram campanhas de incentivo tiveram que buscar outras fontes de 

faturamento e, portanto, passaram a investir mais na prestação de serviços, o que 

provocou um ligeiro aumento do faturamento em 2008. 
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Gráfico 10 

Indústria Brasileira de Incentivos 

Investimentos em Administração de Campanhas de Incentivo 

(Milhões de Reais) 

288

419

502
530

325
344

2003 2004 2005 2006 2007 2008 (est)
Fonte: Estimativa FIA

 
 

A figura 4 ilustra a cadeia produtiva das atividades de campanhas da indústria 

de incentivos. O primeiro grande grupo de atividades das campanhas compreende 

as atividades de gestão da informação. Gestão da informação refere-se a todos os 

processos necessários para a administração de um programa de incentivos. Uma 

campanha deve ser controlada cuidadosamente para apurar corretamente os 

resultados do programa e controlar a entrega das premiações. Quanto maior o 

número de pessoas envolvidas na campanha e quanto mais complexa a apuração 

dos resultados, mais complexa a atividade de gestão da informação. Do ponto de 

vista dos impactos econômicos, a atividade de gestão da informação envolve tanto 

empresas especializadas na gestão de sistemas quanto as empresas que produzem 

os softwares e hardwares utilizados neste processo. 
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O segundo grupo de atividades das campanhas corresponde à realização de 

eventos empresariais. Durante o curso de um programa, vários eventos podem ser 

realizados como encontros, reuniões, congressos e convenções envolvendo todo ou 

parte do público-alvo do programa. Vários setores da economia são ativados por 

estes eventos como companhias aéreas, agências de viagens, hotéis, produtoras de 

eventos, transporte e locação de veículos, indústria de catering e buffet, 

fornecedores e fabricantes de brindes, equipes de sonorização, iluminação, 

filmagem e foto e equipes de decoração, cenário e paisagismo. 

O terceiro grupo de atividades das campanhas de incentivo compreende as 

atividades de comunicação e criação. A realização de uma campanha deve ser 

adequadamente comunicada para que o público-alvo se mantenha constantemente 

motivado. A comunicação pode envolver a produção de filmes, folders, panfletos, 

brochuras, cartazes, websites, entre outros. Do ponto de vista econômico, são 

envolvidas assessorias de comunicação, indústria gráfica e agências de 

comunicação e design. 
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Figura 4 

Cadeia de Produção da Indústria de Incentivos 
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6.2.1 Cadeia Produtiva de Viagens e Turismo 

 

Viagens é uma das principais formas de premiação da indústria de incentivos. 

Diversas pesquisas mostram que as viagens são muito mais lembradas que outras 

formas de premiação. Uma viagem é especialmente valorizada por proporcionar 
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uma experiência excepcionalmente interessante, destacando-se dos prêmios em 

bens ou mesmo em dinheiro. A viagem tem diversos componentes afetivos (a praia, 

o sol, o bom tempo, o restaurante) e as reações afetivas dos indivíduos são mais 

duradoras que as reações racionais. A viagem permanece na memória por mais 

tempo e proporciona um forte componente de reconhecimento social. 

Segundo estimativas da FIA, em 2008 foram investidos 659 milhões de reais 

em prêmios de viagens (Gráfico 11). Isto significa que em 2008 mais de 200 mil 

brasileiros fizeram algum tipo de viagem de incentivo. De acordo com estas 

estimativas, as premiações em viagens de incentivo correspondem a 

aproximadamente 10% de todas as premiações de campanhas de incentivo. 

De acordo com estimativas da Embratur66, em 2006, de todas as pessoas que 

fizeram algum tipo de viajem, 5,2% (aproximadamente 400 mil pessoas) viajaram 

para eventos profissionais (neste número não estão incluídas as viagens de 

negócios que representaram 8,3% dos motivos de todas as viagens), pode-se ter 

uma visão melhor sobre a importância das viagens de incentivo para o negócio de 

turismo brasileiro. 

Em se tratando de impactos econômicos, o viajante de incentivo é 

especialmente importante porque os seus gastos no destino são mais de 4 vezes 

maiores que os gastos de um turista regular67 uma vez que seus gastos com hotéis 

e transportes já estão cobertos e o turista de incentivo pode desta forma gastar mais 

no destino. 
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Gráfico 11 

Indústria Brasileira de Incentivos 

Prêmios de Viagens de Incentivo 

(Milhões de Reais) 

664
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1.321

1.551
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659
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Fonte: Estimativa FIA

 
 

A figura 5 ilustra a cadeia produtiva das atividades relacionadas a premiações 

de viagens da indústria de incentivos. Desta forma, setores tão diversos quanto 

transporte (envolvendo desde a fabricação até a locação de todos os tipos de meios 

de transporte), alojamento, alimentação (fabricação e comercialização de alimentos 

em bares, restaurantes e serviços de catering), atividades portuárias, indústria de 

cultura e entretenimento (cinemas, museus, teatros, parques, etc.), operadores de 

turismo, indústria de souvenirs e atividades de planejamento e financeiras. 
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Figura 5 

Cadeia de Produção da Indústria de Incentivos 
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6.2.2 Cadeia Produtiva de Bens e Serviços 

 

Segundo estimativas da FIA, bens e serviços representam cerca de 90% de 

todas as premiações feitas em campanhas de incentivo. Em 2008, foram investidos 

5,5 bilhões de reais em premiações de bens e serviços, incluindo pagamento de 

prêmios em dinheiro (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 

Indústria Brasileira de Incentivos 

Prêmios de Bens & Serviços 

(Milhões de Reais) 

5.540

9.016
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Fonte: Estimativa FIA

 
 

A figura 6 ilustra a cadeia produtiva das atividades relacionadas a premiações 

em bens e serviços da indústria de incentivos. O impacto econômico destes prêmios 

é fenomenal, envolvendo indústrias tão diversificadas quanto eletrodomésticos, 

eletrônicos, automóveis, informática, vestuário, beleza, livraria e papelaria, alimentos 

e bebidas, esportes e lazer e utilidades. Em termos de serviços, os principais 

prêmios referem-se a ingressos de cultura e entretenimento (cinema, teatro, 

parques, etc.) e cursos diversos (idiomas, universitário e profissionalizantes). 
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Figura 6 

Cadeia de Produção da Indústria de Incentivos 
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Uma vez entendido os diversos impactos das cadeias produtivas da indústria 

de incentivos, é necessário mensurar o impacto que estas cadeias têm sobre a 

geração de riquezas para um país. 

A pergunta que se formula, portanto, é relativamente simples: quanto cada 

real investido na indústria de incentivos gera de riquezas para um país? A teoria 

econômica assegura que existe um efeito multiplicador da renda pelo qual um real 

investido em uma atividade econômica qualquer gera um efeito muito maior sobre a 

riqueza de um país, expressa em termos de PIB. Portanto, vamos entender melhor o 

que é exatamente o efeito multiplicador da renda. 

 

 

6.2.3 Para Entender o Efeito Multiplicador da Renda 

 

O efeito multiplicador da renda é um fenômeno econômico extremamente 

importante para se compreender o efeito que um gasto qualquer, seja do governo ou 

de uma empresa, pode provocar na economia como um todo. Para 

compreendermos melhor este fenômeno, vamos supor que uma empresa invista 100 

mil reais em premiações aos seus empregados (apenas para simplificar, vamos 

supor que todos os prêmios foram distribuídos em dinheiro). 

 

 

 

 

O efeito multiplicador da renda refere-se ao efeito que o gasto de um 

real pelo governo ou por uma empresa tem sobre a geração de riquezas 

de um país. 
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Ao distribuir 100 mil reais em premiações, a renda dos trabalhadores desta 

empresa aumenta nesta mesma proporção, ou seja, 100 mil reais (também para 

simplificar, esqueçamos por enquanto os impostos que incidem sobre a renda). 

Assim, os trabalhadores aumentarão o seu consumo de produtos e serviços 

(aluguel, combustível, educação, eletricidade, alimentação, eletrodomésticos, etc.), 

aumentando o nível de consumo geral da economia. 

As empresas que produzem os bens e serviços que foram vendidos aos 

empregados desta empresa passarão a contratar mais pessoas (operários para 

fazer um automóvel ou professores para lecionar numa escola) e a comprar mais 

insumos de outras empresas (aço para fazer mais automóveis ou mesas para uma 

sala de aula). A renda dos trabalhadores destas empresas aumentará e estes 

passarão a gastar mais em bens e serviços, renovando o ciclo. Da mesma forma, as 

empresas que venderam os insumos passarão a contratar mais pessoas e a 

comprar mais insumos. Desta forma, o ciclo se repete indefinidamente por várias 

vezes: mais bens e serviços são consumidos, mais empregos são gerados, mais 

insumos são produzidos, mais renda é gerada e assim por diante. 

O que se conclui, portanto, é que um investimento de 100 mil reais em 

premiações acaba elevando a oferta de bens e serviços num valor superior aos 100 

mil reais investidos inicialmente. Este fenômeno é conhecido como efeito 

multiplicador da renda. 

O mais importante, entretanto, é verificar quanto cada real investido em uma 

campanha de premiação pode aumentar a oferta de bens e serviços de uma 

economia. Para tanto, é necessário considerar a propensão marginal a consumir 

(PMgC), isto é, quanto cada indivíduo consome e quanto que ele poupa de cada real 

recebido como renda. 

Vamos supor que a propensão marginal a consumir das pessoas seja de 

75%, ou seja, a cada 1 real que elas obtêm como renda, 0,75 centavos são gastos 

na compra de bens e serviços (escola, aluguel, alimentação, lazer, energia elétrica, 

plano de saúde, etc.) e os outros 25 centavos são economizados. Na prática, a 
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propensão marginal a consumir varia de indivíduo, sendo em geral maior para 

indivíduos de baixa renda e menor para indivíduos de alta renda. 

Desta forma, supondo que a propensão marginal a consumir dos empregados 

desta empresa seja igual a 0,75, a cada 100 mil investidos em premiações, 75 mil 

serão gastos em bens e serviços e 25 mil serão economizados. São estes 75 mil 

utilizados na compra de bens e serviços que serão utilizados na compra de novos 

bens e serviços na proporção de 0,75 centavos para cada 0,25 centavos 

economizados. E este ciclo se repete indefinidamente. Na prática, é como se 

tivéssemos a seguinte situação: 

 

Investimento em premiações........ 100 mil reais 

Primeira variação no consumo..... (100 mil reais) x 0,75 

Segunda variação no consumo..... (100 mil reais x 0,75) x 0,75 

Terceira variação no consumo..... (100 mil reais x 0,75 x 0,75) x 0,75 

E assim por diante...  

 

Para sabermos qual o efeito total sobre a economia resultante do 

investimento inicial de 100 mil reais, basta somar todas as parcelas da segunda 

coluna. Uma vez que esta é uma série geométrica infinita, o resultado desta soma é 

dado pela equação: 

Efeito Multiplicador = 100.000 reais x
1 – 0,75

= 400.000 reais
1Efeito Multiplicador = 100.000 reais x

1 – 0,75
= 400.000 reais

1

 

Isto significa que, se a propensão a marginal a consumir dos indivíduos for de 

75%, um investimento de 100 mil reais em premiações resultará num acréscimo da 

demanda de bens e serviços em 400 mil reais. Se a propensão marginal a consumir 

fosse maior, o efeito multiplicador seria maior enquanto que se a propensão 

marginal a consumir fosse menor, este efeito seria menor (para uma propensão a 

consumir de 50%, o efeito multiplicador seria igual a 2, isto é, cada 100 mil reais de 
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premiação aumentaria a demanda por bens e serviços em 200 mil reais). Na prática, 

esta demanda por bens e serviços é o resultado sobre a riqueza de uma economia 

mensurada pelo seu PIB. 

E se a premiação fosse feita em bens e serviços (viagens, geladeiras, 

televisores, cursos de inglês, etc.)? Não haveria nenhuma diferença a não ser que o 

efeito seria antecipado uma vez que não seriam os trabalhadores que gastariam a 

renda adicional mas as empresas que gerariam a demanda inicial por mais bens e 

serviços que alimentaria o início do ciclo. 

Na prática, o cálculo do impacto de uma determinada é relativamente mais 

complexo porque as relações dentro das cadeias produtivas variam de setor 

econômico para setor econômico. Há também que se levar em conta os impostos 

que variam para cada atividade econômica. 

Além de se estimar o impacto sobre a geração de riquezas, também é 

possível se estimar o número de empregos gerados por cada atividade econômica. 

Neste sentido, é fácil compreender que o impacto de uma atividade de serviços 

sobre a geração de empregos é muito maior que uma atividade produtiva. Portanto, 

é de se esperar que o impacto das atividades exclusivamente relacionadas a 

serviços da indústria de incentivos seja substancial. 

 

6.2.4 O Impacto da Indústria de Incentivos sobre o PIB 

 

Estimamos o impacto da indústria de incentivos sobre a economia 

considerando o efeito multiplicador da renda. Para tanto, dividimos a indústria em 4 

grupos: 

• gastos de campanhas; 

• gastos com a administração das campanhas (que representa o faturamento das 

empresas que administram as campanhas de incentivo); 

• gastos em premiações de viagens; 
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• gastos em premiações de bens e serviços (inclui prêmios pagos em dinheiro). 

A metodologia utilizada para a estimativa dos impactos tem a sua base na 

teoria de insumo-produto. Uma matriz de insumo-produto é um retrato da economia 

no qual são apresentadas todas as relações de produção entre as várias atividades 

produtivas, assim como as relações de consumo final e de geração de renda. Deste 

modo, a matriz de insumo-produto está diretamente associada ao esquema do fluxo 

circular da renda presente nos livros de introdução à economia. 

A matriz de insumo-produto permite estimar os impactos direto, indireto e 

induzido sobre a economia. O impacto direto refere-se ao resultado de um aumento 

de renda devido unicamente à atividade em si enquanto que o impacto indireto 

refere-se ao resultado de um aumento de renda devido à produção de insumos 

utilizados por atividades econômicas relacionadas. O impacto induzido, também 

chamado efeito renda, está relacionado ao consumo das famílias que passam a 

possuir renda auferida a partir de uma atividade que antes não existia. A soma dos 

três efeitos é o efeito multiplicador da renda explicado anteriormente. 

A figura 7 apresenta os três tipos de impactos para cada uma das principais 

atividades da indústria de incentivo enquanto a figura 8 apresenta os resultados 

sobre a geração de emprego. A tabela deve ser lida da seguinte forma: para cada 1 

real investido em <nome da atividade>, o efeito sobre o PIB é igual a <valor do efeito 

total correspondente à atividade> e o número de empregos gerados é <número de 

empregos correspondente à atividade>. 

Assim, por exemplo, cada um milhão de reais investidos em prêmios em bens 

resulta num PIB de um milhão, seiscentos e vinte mil reais e gera 63 empregos. 

Como seria de esperar, as atividades com maior impacto sobre a geração de 

empregos são as atividades de serviços. Estas atividades utilizam mão-de-obra mais 

intensamente e, portanto, quando estimuladas, tendem a gerar um número muito 

maior de empregos do que a indústria manufatureira. 
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Figura 7 

Valor Adicionado (PIB) Para Cada R$ 1 milhão Investidos em  

Cada Atividade da Indústria de Incentivos 

(R$ 1.000) 

Valor Adicionado (R$ 000) 
Atividade 

Direto Indireto Induzido Total 

Administração de Campanhas 621 272 635 2.528 

Campanhas de Incentivos 531 315 1.387 2.233 

Prêmios em Viagens 490 324 1.357 2.171 

Prêmios em Bens 255 445 920 1.620 

Prêmios em Serviços 613 277 1.630 2.520 

Fonte: Resultados estimados a partir da matriz de insumo-produto expandida 
e elaborada com base no sistema de contas nacionais do Brasil e nas 
pesquisas anuais do IBGE. 

 
 

Figura 8 

Número de Empregos Gerados Para R$ 1 milhão Investidos em  

Cada Atividade da Indústria de Incentivos 

(Número de Pessoas) 

Emprego 
Atividade 

Direto Indireto Induzido Total 

Administração de Campanhas 93 11 144 248 

Campanhas de Incentivos 27 11   69 107 

Prêmios em Viagens 31 12   75 118 

Prêmios em Bens   8 14   41   63 

Prêmios em Serviços 79 11 130 220 

Fonte: Resultados estimados a partir da matriz de insumo-produto expandida 
e elaborada com base no sistema de contas nacionais do Brasil e nas 
pesquisas anuais do IBGE. 
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Assim, para 2008 teríamos a situação retratada na Figura 9. Os resultados 

apontam que em 2008, a indústria de incentivos teve um impacto sobre o PIB da 

ordem de 12 bilhões de reais e foi responsável pela geração de quase 600 mil 

empregos. 

 

Figura 9 

Impactos Econômicos da Indústria de Incentivos Sobre o PIB e  

Sobre a Geração de Empregos 

Atividade 

Indústria de 
Incentivos 

(Milhões de 
reais) 

Efeito Sobre o 
PIB 

(Milhões de 
reais) 

Empregos 
Gerados 

Administração de 
Campanhas 346 875 85.808 

Campanhas de Incentivos 394 880 42.158 

Prêmios em Viagens 659 1.431 77.762 

Prêmios em Bens e 
Serviços 5.494 9.147 389.250 

Total 6.893 12.333 594.978 

 

 
 

6.3 Impactos Sociais da Indústria de Incentivos 

 

Experiências de diversos países mostram que os incentivos têm sido 

aplicados com excelentes resultados em diferentes atividades. Estas experiências 

Em 2008, a indústria brasileira de incentivos teve um impacto 

na geração de 12,3 bilhões de reais de renda e foi responsável 

por quase 600 mil empregos em diversas áreas da economia. 
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mostram que os incentivos não são apenas utilizados para estimular equipes de 

vendas, mas também têm sido utilizados no mundo inteiro para fins tão diversos 

quanto aumento da produtividade, redução do absenteísmo dos trabalhadores, 

melhoria das condições de segurança do trabalho, promoção de hábito saudáveis 

dos trabalhadores, estimular o rendimento de alunos e até mesmo para a promoção 

de causas sociais como a doação de sangue ou a reciclagem do lixo. 

A indústria de incentivos tem impactos sobre diversos públicos como as 

empresas empregadoras que incentivam seus empregados, os empregados, a 

sociedade de modo geral, consumidores e clientes das empresas, o governo e a 

própria indústria de incentivo (Figura 10). A seguir analisamos cada um dos grupos 

que são influenciados direta ou indiretamente pela indústria de incentivos. 

Figura 10 

Impactos Sociais da Indústria de Incentivos 

(+) Atividade Econômica
(+) Impostos
(+) Retorno Sobre 
Investimentos Sociais
(-) Gastos Com 
Previdência Social

(-) Absenteísmo
(-) Rotatividade
(-) Perdas no Processo 
Produtivo
(-) Custos de Produção
(-) Atrasos e Faltas
(+) Qualidade de Produtos
(+) Facilidade de  Atrair 
Empregados
(+) Produtividade
(+) Integração na 
Empresa
(+) Retorno Sobre 
Investimentos

(+) Qualificação
(+) Saúde e Bem-Estar
(+) Segurança no Trabalho
(+) Produtividade
(+) Qualidade de Vida
(+) Satisfação
(+) Lazer
(+) Remuneração
(-) Faltas ao trabalho
(-) Acidentes de Trabalho

(+) Produtos de Qualidade
(+) Diversidade De Produtos 
e Serviços
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(+) Distribuição de            
Renda
(+) Empregos
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de Empreender

Incentivos

Consumidores 
e Clientes

Empresas 
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Sociedade

Indústria de 
Incentivo
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6.3.1 Empresas Empregadoras 

 

As empresas que utilizam os incentivos para motivar seus empregados são 

um dos principais grupos beneficiados pela indústria de incentivo. Por meio de 

incentivos, as empresas podem: 

• reduzir o absenteísmo dos trabalhadores; 

• reduzir a rotatividade da mão-de-obra, provocando uma redução dos custos de 

seleção, contratação e treinamento de novos empregados; 

• diminuir as perdas do processo produtivo; 

• reduzir os custos de produção; 

• aumentar a qualidade dos produtos; 

• aumentar a produtividade; 

• melhorar a integração dos empregados com os administradores; 

• aumentar a facilidade para atrair novos empregados; 

• aumentar o retorno sobre os investimentos. 

 

Vamos a seguir discutir alguns indicadores da indústria brasileira para 

verificar se faz sentido a utilização de incentivos. 

 

6.3.1.1 Produtividade 

 

Dados da OIT68 revelam que a produtividade do trabalhador brasileiro caiu 

0,1% nos últimos 25 anos. Além da produtividade global ter caído, também caíram a 

produtividade industrial (0,9%), a produtividade de transportes e comunicações 

(1,1%) e a produtividade em varejo e serviços (3,4%). A única área cuja 

produtividade aumentou foi a da agricultura (3,6%). 
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Segundo este relatório da OIT, em 1980 um trabalhador brasileiro produzia 

um valor agregado para a economia de US$ 15,1 mil por ano e em 2005 esse valor 

caiu para US$ 14,7 mil. No geral, a produtividade do Brasil em 2005 representou 

apenas 23% da produtividade dos Estados Unidos, o país mais produtivo do mundo. 

Entretanto, a produtividade industrial do Brasil, que em 1980 era de 19% da 

produtividade dos Estados Unidos, em 2005 caiu para apenas 5% da produtividade 

daquele país. 

Na América Latina, a produtividade global do Brasil é superada por Chile, 

Venezuela, Uruguai, Argentina, México e Colômbia. A produtividade do Brasil é 

inferior até mesmo à média da América Latina que é de US$ 18,3 mil por ano (Figura 

11). 

Quanto à produtividade por hora, em 25 anos o aumento foi mínimo, de 0,2%, 

passando de US$ 7,63 em 1980 para US$ 7,99 por hora em 2005. Apesar da baixa 

produtividade, um brasileiro trabalha mais horas que os europeus.  

O Brasil ocupa apenas a 65ª posição neste ranking de produtividade de 124 

economias do mundo. Considerando que o índice de produtividade é uma relação 

entre o número de trabalhadores e o valor do PIB gerado por eles e o fato de que o 

Brasil está entre as dez maiores economias do mundo, seria esperado que a 

produtividade brasileira estivesse entre as maiores do mundo. Entretanto, estamos 

muito longe disto.  

A produtividade é uma combinação eficiente de capital, trabalho e tecnologia. 

Nos países em desenvolvimento, a falta de investimentos em formação e 

capacitação de pessoal, equipamentos e tecnologia levam a uma sub-utilização do 

capital humano. 

Como vimos, os incentivos podem ser utilizados de diversas formas para 

melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro. Portanto, em relação à 

produtividade, os incentivos teriam papel relevante caso fossem consistentemente 

utilizados para melhorar este quadro. 
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Figura 11 

Produtividade do Trabalho (Valor Adicionado por Pessoa Empregada) 

Economia Total (2005) 

(Em dólar constante de 2000) 

Valor Adicionado Crescimento Anual País 
(US$) 1980-2005 

Estados Unidos 63.900 1,7% 
Canadá 49.800 1,0% 

Itália 48.000 1,1% 
Canadá 49.800 1,0% 

Itália 48.000 1,1% 
Chile 30.700 1,6% 

Venezuela 26.100 -0,8% 
Uruguai 25.400 0,5% 

Argentina 24.700 0,3% 
Brasil 14.700 -0,1% 
China 11.500 5,7% 

Fonte: International Labour Organization/ Key Indicators of the Labour Market Programme 

 

6.3.1.1 Competitividade 

Em 2008, o Brasil ocupou o 64º lugar no ranking de produtividade global entre 

134 países analisados (Figura 12). Segundo o relatório do World Economic Forum, o 

A produtividade do Brasil caiu 0,1% nos últimos 15 anos. 

Levando-se em conta todas as atividades, a produtividade do 

Brasil é de 23% da produtividade dos Estados Unidos. Na 

América Latina, a produtividade do Brasil é superada por Chile, 

Venezuela, Uruguai, Argentina, México e Colômbia. Toda e 

qualquer iniciativa para melhorar estes índices terá profundo 

impacto sobre a riqueza do Brasil.  
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Brasil tem como principais vantagens competitivas o tamanho dos mercados 

disponíveis para as empresas, um mercado financeiro sofisticado, capacidade de 

absorver e adaptar a tecnologia e a sofisticação do setor de negócios.  

Entretanto, entre as principais desvantagens competitivas encontram-se os 

baixos padrões educacionais (85º lugar em educação básica e 58º lugar em 

educação universitária) com altas taxas de abandono escolar e grandes 

disparidades de qualidade de ensino no país. Outra desvantagem competitiva é o 

alto nível de regulamentação e rigidez nos mercados de trabalho e bens, o que 

contribui para um significativo acréscimo da informalidade tanto no que se refere ao 

trabalho quanto ao que se refere à comercialização de bens69.  

Os incentivos podem contribuir para melhorar a competitividade do país na 

medida em que, aplicados em atividades econômicas estratégicas, podem melhorar 

os indicadores de competitividade brasileira. 

 

Figura 12 

Índice de Competitividade Global (2008-2009) 

2008-2009 2001-2002 País 
Rank Score Rank 

Estados Unidos 1 5,74 2 
Alemanha 7 5,46 17 

Japão 9 5,38 21 
Canadá 10 5,37 3 

Reino Unido 12 5,30 12 
França 16 5,22 20 
Chile 28 4,72 27 
China 30 4,70 39 
Itália 49 4,35 26 
Índia 50 4,33 57 

México 60 4,23 42 
Brasil 64 4,13 44 

Fonte: World Economic Forum 
 

 



 

 70 

 
 

 

6.3.1.2 Acidentes do Trabalho 

 
Os acidentes de trabalho são evitáveis e causam um grande impacto negativo 

sobre a produtividade e a economia, além de grande sofrimento para a sociedade. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho70, estima-se que em 2005, 2,2 

milhões de pessoas tenham morrido por causa de acidentes de trabalho, 270 

milhões sofreram acidentes sérios de trabalho e 160 milhões ficaram doentes por 

causa de causas relacionadas ao trabalho. Estima-se que 4% do Produto Interno 

Bruto (PIB) mundial seja perdido por doenças e agravos ocupacionais, o que pode 

aumentar para 10% quando se trata de países em desenvolvimento. 

Já se demonstrou que a segurança das empresas está intimamente 

relacionada com o valor das suas ações71. Já se verificou também que a segurança 

do trabalho está relacionada com o índice de competitividade dos países: as 

economias mais competitivas do mundo têm registros muito melhores de saúde e 

segurança ocupacional (Gráfico 13). De fundamental importância é ressaltar que a 

taxa de mortes decorrentes de acidentes no trabalho no Brasil é uma das mais altas 

do mundo. 

 
 

O Brasil ocupa a 64ª posição no ranking de competitividade 

entre 134 países analisados. Os principais pontos fracos do 

Brasil são a educação e a rigidez nos mercados de bens e 

trabalho. Os prêmios de incentivo poderiam ter impactos 

positivos tanto num caso como em outro.  
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Gráfico 13 

Índices de Competitividade e Número de Acidentes Fatais no Trabalho (2007) 
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No Brasil foram registrados em 2006 mais de 500 mil acidentes de trabalho 

que resultaram em 2.717 óbitos, 8.383 casos de incapacidade permanente e 

440.124 casos de incapacidade temporária (Gráfico 14). Traduzindo, isto significa 

que ocorreu uma morte a cada 3 horas e quase 1 acidente por minuto. O custo 

destes acidentes foi de mais de 39 bilhões de reais. Em 2007 foram gastos mais de 

10 bilhões de reais com benefícios aos acidentados e 5,7 bilhões em aposentadorias 

especiais, representando 4% do PIB.72 

 

 

A taxa de mortes por acidentes de trabalho no Brasil é uma das 

mais altas do mundo. Acidentes de trabalho diminuem a 

produtividade de um país e têm custos sociais elevadíssimos. 

Prêmios de incentivo já foram utilizados com bastante sucesso 

na melhoria das condições de segurança nas empresas. 
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Estudos já demonstraram que os incentivos podem influenciar os 

trabalhadores a adotar comportamentos mais seguros no trabalho e a se envolver 

mais com os treinamentos de segurança. Desta forma, os incentivos também têm 

um papel interessante na redução de acidentes de trabalho. 

 

Gráfico 14 

Número de Acidentes do Trabalho Registrados no Brasil 

693.572

388.304
414.341

393.071

499.680 503.890

1990 1994 1998 2002 2005 2006
Fonte: Ministério da Previdência Social-Departamento de Políticas de

Segurança e Saúde Ocupacional

 
 

6.3.2 Sociedade 

 

A sociedade também se beneficia com a indústria de incentivos de diversas 

formas. Diretamente, por exemplo, quando os incentivos são utilizados na área da 

saúde e educação; indiretamente quando a indústria de incentivos se desenvolve e 

melhora a distribuição de renda, cria mais empregos e permite que novos negócios 
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relacionados à indústria de incentivos se desenvolvam. 

É importante ressaltar que os incentivos têm sido utilizados com muito 

sucesso na educação e vamos tratar deste assunto com mais detalhes. 

 

6.3.2.1 Educação 

 

Segundo o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (Pisa), 

conjunto de exames que têm por objetivo avaliar a capacidade de aprendizado dos 

alunos de 15 anos em 57 países, realizado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)73, o Brasil não passa do nível 1 de 

aprendizagem – em uma escala que varia de 1 a 6, sendo 1 o pior – em leitura, 

matemática e ciências. Em termos práticos, isso significa que os alunos conseguem 

apenas localizar informações explícitas e não são capazes de fazer comparações, 

estabelecer conexões ou interpretar textos. Em matemática, eles não podem sequer 

resolver problemas simples. Por causa disso, mesmo com a melhora, o Brasil ainda 

está entre os piores do mundo em matemática. O ranking mostra os brasileiros na 

54ª posição, atrás dos cinco outros países latinos que participaram da prova e 

melhor apenas que Tunísia, Catar e Quirguistão. Em leitura, o País tem a melhor 

colocação das três áreas avaliadas, ficando na 49ª posição. Nossos estudantes 

superaram os da Argentina e da Colômbia. O ranking de ciência mostra o Brasil em 

52º lugar.  

Tendo em vista este quadro desolador, a secretária estadual de São Paulo, 

Maria Helena Guimarães de Castro, prepara um programa de incentivos cujo 

objetivo é premiar os professores e funcionários das escolas com melhor 

desempenho. Cada escola será avaliada com base num conjunto de critérios 

objetivos, entre os quais provas aplicadas pela própria secretaria, e serão premiados 

aqueles professores e escolas que superarem as metas estabelecidas. O bônus 

pode chegar ao equivalente a mais três salários num ano para todos os 

funcionários.74  
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O governo do estado de Amazonas também implementou um programa de 

incentivo para as escolas que atinjam as metas propostas e podem ganhar até 30 

mil reais para investimentos em infra-estrutura em comum acordo com as 

associações de pais e mestres. Os educadores também recebem prêmios caso as 

metas de ensino sejam atingidas. De acordo com este programa, servidores das 

instituições que atingem nota igual ou superior a 5,0 no exame do IDEB recebem o 

14º salário e as escolas que superam a média de 5,5 conquistam o direito ao 15º 

salário75. 

Segundo a revista Veja76, apenas com a introdução de pagamentos e 

promoções para os professores com base no desempenho dos alunos, os alunos 

brasileiros se colocariam em matemática entre os 43 melhores do mundo, similar ao 

desempenho de países como Israel e Itália, deixando o 53º lugar, ao lado do 

Quinguistão. 

Na Índia e Quênia, a utilização de prêmios na educação tem demonstrado 

resultados fabulosos. Uma vez que as escolas rurais se localizam muito distante dos 

maiores centros, o índice de absenteísmo dos professores era da ordem de 36% 

numa determinada região. As escolas introduziram um prêmio para que os 

professores não faltassem e para fazer jus a este prêmio, os professores deveriam 

enviar uma fotografia sua e dos alunos no início da aula e ao final da aula com pelo 

menos 5 horas de intervalo entre uma foto e outra. Após alguns meses o 

absenteísmo caiu à metade do que era antes da introdução do prêmio77. Mais 

importante é que o custo do programa foi relativamente baixo. 

Portanto, na área da educação os prêmios de incentivo têm sido utilizados 

com muito sucesso em diversas partes do mundo, especialmente nos Estados 

Unidos onde mais da metade de todos os estados utilizam alguma forma de prêmio 

de incentivo. 
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6.3.3 Trabalhadores 

 

Ao final, os trabalhadores são as pessoas mais beneficiadas com a indústria 

de incentivos. Ao receberem os incentivos, os trabalhadores beneficiam-se por 

aumentarem a sua renda e poderem adquirir mais bens e serviços ou aumentar a 

sua riqueza por meio da poupança.  

Entretanto, muitas das iniciativas de prêmios de incentivo visam não apenas 

um desempenho melhor do trabalhador, mas também buscam o seu bem-estar. 

Diversos estudos já demonstraram que os prêmios de incentivo podem aumentar a 

produtividade do trabalhador78 79, reduzir o absenteísmo80, aumentar a segurança do 

trabalho81 e ter impactos positivos sobre a satisfação do empregado82. 

Isto significa que os incentivos nos tempos modernos não são apenas 

utilizados como forma de obter um rendimento maior do empregado, mas cada vez 

mais para melhorar as suas condições de trabalho. Neste sentido, são comuns os 

incentivos para participar em programas de qualificação no trabalho, adotar hábitos 

mais saudáveis que o levarão a aumentar o seu bem-estar, aumentar a segurança 

no seu trabalho ou reduzir acidentes no trabalho. Todas estas iniciativas irão 

melhorar a satisfação do trabalhador e proporcionar-lhe melhor qualidade de vida. 

Os níveis de aprendizagem no Brasil são muito baixos quando 

comparados aos de outros países. Iniciativas ousadas como a 

dos governos de São Paulo e Amazonas que introduziram 

programas de premiação a escolas, professores e funcionários 

devem ser estimuladas. Estudos realizados em países tão 

diferentes quanto Estados Unidos e Índia mostram que os 

prêmios de incentivo aos trabalhadores da área educacional 

geram resultados extremamente satisfatórios. 
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6.3.4 Consumidores e Clientes 

 

Assim como os trabalhadores, consumidores e clientes também podem se 

beneficiar com a indústria de incentivos. Como já vimos, tanto nos Estados Unidos 

quanto na América Latina os consumidores podem ser incentivados a adquirir mais 

produtos ou se tornarem leais a uma determinada marca, o que de certa forma lhes 

proporciona alguma vantagem econômica na aquisição de um produto. Por exemplo, 

milhares de pessoas viajam gratuitamente todos os dias com as milhas aéreas 

acumuladas durante as viagens ou trocam seus pontos obtidos em cartões de 

crédito por produtos e serviços que talvez não pudessem ser adquiridos de outra 

forma. Cada vez mais as empresas de serviços como telefonia fixa e celular, 

bancos, seguradoras, etc., oferecem planos de pontuação em troca da lealdade dos 

seus clientes e isto só tem beneficiado o consumidor. 

Os consumidores também se beneficiam indiretamente pelo consumo de 

produtos com mais qualidade, com a maior diversidade de produtos e com preços 

mais baixos, deixando os mais satisfeitos. 

Os clientes, ou seja, as empresas que se encarregam de fazer chegar aos 

consumidores os produtos dos fabricantes também têm se beneficiado com a 

indústria de incentivos. Por meio de incentivos, os vendedores destes canais de 

comercialização oferecem melhor atendimento ao cliente, são mais atenciosos, 

desenvolvem maior conhecimento sobre os produtos que vendem e deixam os 

consumidores mais satisfeitos. Em troca, são incentivados pelos fabricantes, o que 

lhes proporciona bens e serviços. 

Portanto, a indústria de incentivos também tem impactos muito positivos 

sobre consumidores e clientes de empresas que se utilizam de incentivos. 
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6.3.5 Governo 

 

O governo também se beneficia direta e indiretamente da indústria de 

incentivos. De forma direta, recolhendo todos os impostos que são gerados na 

cadeia produtiva da indústria e indireta pelos benefícios resultantes dos programas 

de incentivo. 

Como foi visto, a indústria de incentivos impacta economicamente um elevado 

número de diferentes setores da economia. Cada real aplicado em premiações tem 

um impacto de cerca de dois reais sobre o PIB. A indústria de incentivos, por ser 

uma indústria de serviços, tem uma enorme capacidade geradora de empregos. 

Assim, a indústria de incentivos é uma importante atividade econômica que pode 

gerar impactos sociais substantivos sobre a população, além de economizar gastos 

com saúde e previdência social. 

 

6.3.6 Indústria de Incentivos 

 

Finalmente, as empresas que fazem parte da indústria de incentivos também 

se beneficiam com o desenvolvimento do setor. Esta indústria emprega milhares de 

trabalhadores e cria oportunidades de empregos e negócios para outras milhares de 

pessoas. Esta indústria é formada não apenas por agência de incentivos, mas 

também por agências de promoção, agências de propaganda e agências de 

viagens, além de varejistas que se especializaram em desenvolver planos de 

incentivos. 

Segundo estimativas da FIA, esta indústria faturou, em 2008, 344 milhões de 

reais depois de ter atingido um faturamento de mais de 500 milhões em 2006, 

caracterizando-se como um importante setor da atividade econômica brasileira. 

Dada a sua natureza, esta indústria emprega um grande número de trabalhadores e 

sub-contrata um grande número de pequenas empresas formadas por 
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empreendedores. Portanto, esta indústria tem uma grande capacidade de absorver 

mão-de-obra qualificada e seu desenvolvimento é desejável. 
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7 IMPACTOS FISCAIS DE UMA NOVA LEGISLAÇÃO PARA A 

INDÚSTRIA DE INCENTIVOS 

 

Atualmente, apesar da sua importância, a indústria de incentivos não está 

formalmente contemplada na legislação brasileira. Nenhum dispositivo legal 

brasileiro qualifica prêmio de incentivo como salário, mas também nenhum destes 

dispositivos legais o desqualifica como salário. Portanto, criou-se nos últimos anos 

uma grande controvérsia sobre se o prêmio deve compor o salário do empregado ou 

não. Esta controvérsia teve um enorme impacto sobre a indústria de incentivos cujo 

ápice ocorreu em 2006 e, desde então, reduziu-se a pouco menos da metade em 

2008. 

Diversos juristas já se debruçaram sobre a questão83 e parece que eles 

chegaram à conclusão que, por se tratar de um pagamento eventual e aleatório, o 

prêmio de incentivo não constitui salário do trabalhador. A este respeito, vale 

mencionar o artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho que reza o seguinte: 

 
Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, 
para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou 
outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou 
do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum 
será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas 
nocivas. (Grifo nosso.) 

 

Logo, só pode ser considerado salário apenas os pagamentos feitos de forma 

habitual pelo empregador. O prêmio de incentivo, pela sua própria natureza, não 

pode ter o caráter habitual uma vez que só é pago quando o trabalhador atinge uma 

determinada meta fixada pelo empregador. Da mesma forma, o trabalhador não tem 

nenhuma garantia de que irá receber o prêmio uma vez que o prêmio só é pago para 

os trabalhadores que atingirem a meta proposta. Logo, também nos parece que o 

prêmio tem caráter estritamente eventual e não habitual. 
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Alternativamente, o prêmio de incentivo poderia ser considerado como gorjeta 

e assim comporia a base salarial, conforme reza o artigo 457 da CLT: 

 

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para 
todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente 
pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que 
receber. (Grifo nosso.) 

 

Entretanto, o parágrafo terceiro deste artigo esclarece que gorjeta é a 

“importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado” ou “aquela que for 

cobrada pela empresa do cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e 

destinada à distribuição aos empregados”. Logo, prêmio de incentivo também não 

parece poder ser caracterizado como gorjeta. 

Se não esclarece que prêmio é salário, a CLT também não esclarece que 

prêmio não é salário. Os incisos I a VI do parágrafo segundo do artigo 458 

discriminam todos os pagamentos feitos pelos empregados e que não constituem 

salário, mas em nenhum destes itens consta a palavra “prêmio”. 

E, no entanto, a distinção é fundamental: caso prêmio de incentivo seja 

considerado como salário, sobre ele incidem todos os impostos previdenciários e 

encargos sociais (férias, décimo-terceiro, FGTS, etc.). Caso prêmio de incentivo não 

seja salário, os impostos previdenciários não devem ser recolhidos e nem compõem 

a base de salários do trabalhador para cálculo dos encargos sociais. Além disso, se 

prêmio é salário, um trabalhador que cumpre sucessivamente as metas 

estabelecidas poderia ter incorporado ao seu salário os prêmios que recebeu. 

Portanto, esclarecer se prêmio de incentivo é ou não salário é fundamental 

para o desenvolvimento da indústria de incentivos. Assim, do ponto de vista fiscal, 

os prêmios de incentivo envolvem três questões básicas: 

• se os empregados que recebem prêmios devem ou não recolher imposto sobre a 

renda e em que momento; 

• se as empresas podem abater ou não os prêmios como despesa para fins do 
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cálculo do lucro líquido; 

• se as empresas devem ou não recolher impostos previdenciários e encargos 

sociais sobre os prêmios concedidos aos empregados. 

Antes de tratarmos especificamente do impacto fiscal de uma legislação para 

a indústria de incentivos no Brasil, é interessante observar como a legislação dos 

Estados Unidos trata os prêmios de incentivo. A escolha é proposital: a maior 

indústria de incentivos é a americana e a solução que lá foi dada pode informar a 

legislação de outros países. 

 

7.1 O Tratamento Fiscal dos Prêmios de incentivo nos Estados Unidos 

 

De forma geral, percebe-se a intenção do legislador americano de estimular 

as empresas a darem prêmios de incentivo aos seus empregados ao privilegiar o 

tratamento fiscal dos prêmios de incentivo dados em programas qualificados. 

Basicamente, um programa qualificado deve ser formalmente escrito e não deve 

discriminar empregados de menor renda. Além disso, os prêmios não podem ser 

dados na mesma época do dissídio coletivo, não podem substituir planos de 

distribuição de lucros e devem obedecer determinados limites de premiação por 

empregado. O objetivo do legislador é distinguir claramente o que é um plano de 

incentivo daquilo que é salário disfarçado na forma de prêmio de incentivo. 

Do ponto de vista do empregado, prêmios de incentivo recebidos como 

reconhecimento pelo alcance de determinadas metas são considerados renda e, 

portanto devem recolher imposto de renda normalmente como qualquer outra renda 

auferida. Para este fim, o fato do prêmio ter sido pago em dinheiro, mercadoria ou 

viagem não tem nenhuma influência. Caso o prêmio tenha sido recebido na forma de 

mercadoria ou viagem, então o contribuinte deve declará-lo pelo seu valor justo de 

mercado. 

Em geral, considera-se que o valor justo de mercado de uma mercadoria 
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corresponde a 70% do preço de vendas encontrado no mercado. Este desconto de 

30% reflete aproximadamente o custo que uma loja incorre para poder vender o 

produto e, portanto, não constitui valor intrínseco do produto (o valor justo de 

mercado). Para viagens, geralmente se aceita que seu valor justo de mercado seja 

75% do valor de lista de uma viagem equivalente. Existem algumas distinções se a 

viagem é feita em grupo ou individualmente, mas estas diferenças são tratadas caso 

a caso. Prêmios em dinheiro são declarados pelo seu valor integral. 

Alguns prêmios, entretanto, são isentos. Por exemplo, as empresas podem 

dar até 25 dólares por empregado por ano em prêmios isolados e estes valores não 

constituem renda para o empregado. Especialmente notáveis são os prêmios dados 

por tempo de serviço ou por alcance de metas de segurança no trabalho. Além de 

não integrarem a base para cálculo do imposto de renda, os empregados podem até 

mesmo deduzir até 1.600 dólares por ano das receitas caso o prêmio tenha sido 

dado dentro de um “programa qualificado” da empresa ou até 400 dólares por ano 

caso o prêmio não tenha sido objeto de um “programa qualificado”. Da mesma 

forma, as empresas podem deduzir este prêmio como custo também. 

Se o prêmio é recebido pelo dono de uma empresa (uma distribuidora, um 

varejista ou um representante comercial), então o prêmio também tem que ser 

declarado como receita. 

Do ponto de vista das empresas, todas as despesas com premiação são 

dedutíveis até o valor máximo de 400 dólares por ano por empregado desde que 

nenhum prêmio individual ultrapasse o valor de 1.600 dólares. 

Outras despesas relativas aos programas de incentivo, incluindo-se aí os 

prêmios dados na forma de viagens, também são dedutíveis como despesas desde 

que sejam consideradas “normais e necessárias”. Despesas “normais e necessárias” 

são as despesas incorridas em programas que beneficiem a empresa diretamente, 

seja encorajando empregados, clientes e fornecedores a atingirem níveis superiores 

de desempenho e desde que os prêmios não sejam considerados “excessivos”. 
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7.2 Os Efeitos de uma Nova Legislação sobre a Arrecadação de Impostos 

A AMPRO, por meio do Comitê de Marketing de Incentivo, defende uma nova 

legislação para a indústria de incentivo. Do ponto de vista fiscal, basicamente esta 

proposta prevê o seguinte: 

i. Os prêmios constituem renda do trabalhador e, portanto, deve haver 

retenção de imposto de renda na fonte com base na tabela progressiva; 

ii. Os prêmios dados dentro de um programa de incentivo de forma eventual 

e não habitual não constituem salário e, portanto, sobre eles não incidem 

encargos sociais nem as contribuições previdenciárias. Da mesma forma, 

os prêmios não se incorporam ao salário 

iii. Os prêmios dados dentro de um programa de incentivo de forma eventual 

e não habitual podem ser deduzidos como despesas para cálculo do lucro 

líquido das empresas. 

Dada a falta de uma legislação específica, a Secretaria da Receita Federal, 

por meio de inspeções realizadas em 2007 em empresas que haviam dado prêmios 

de incentivo, entendeu que elas eram passíveis de recolher os tributos incidentes 

sobre os prêmios concedidos. Esta secretaria entendeu que os prêmios concedidos 

correspondiam a uma forma de salário, incidindo, portanto, os tributos 

previdenciários e encargos sociais. Além disso, esta secretaria também entendeu 

que os prêmios não podiam ser deduzidos do lucro líquido porque não se 

constituíam em despesas operacionais relativas à atividade normal das empresas. 

Como pode ser percebido, há uma diferença de interpretação sobre a 

natureza dos prêmios. Dada esta situação, considerando que:  

1) prêmio não é remuneração, não sendo susceptível a incidência de tributos 

previdenciários e encargos sociais; 

2) prêmio é despesa e, portanto, pode ser abatido para cálculo do lucro líquido 

sujeito à tributação do imposto sobre a renda das empresas, 
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a pergunta que necessariamente deve ser feita é: a aprovação de uma legislação 

específica que estabeleça estas condições reduziria o valor dos impostos recolhidos 

ao governo? 

Para responder a esta pergunta, vamos considerar duas situações: a situação 

atual em que prêmio é salário e as empresas não podem deduzir este valor como 

despesa (embora esta situação seja discutível, este seria o melhor cenário em 

termos de arrecadação de impostos) e a situação com legislação em que prêmio não 

é salário e pode ser deduzido como despesa para cálculo do lucro líquido. 

Na primeira situação, o valor total dos impostos recolhidos é constituído por 

quatro parcelas: 

A. Impostos sobre a renda dos salários da pessoa física; 

B. Impostos sobre o lucro líquido da pessoa jurídica (aqui assume-se que todo 

o prêmio que não foi abatido não seria gasto de outra forma e constituiria 

parte do lucro das empresas); 

C. Impostos incidentes sobre os prêmios como se salário fossem; 

D. Valor total dos impostos gerados pela renda adicional dos prêmios dados 

aos empregados. 

Caso a legislação seja aprovada nos moldes sugeridos pela AMPRO, as 

parcelas B e C seriam iguais a zero. Logo, para saber se a renúncia fiscal gerada 

pela aprovação da lei geraria perda de arrecadação para o governo, é necessário 

comparar os impostos na situação atual e na situação com a aprovação da lei. 

Para se calcular estas parcelas, utilizamos os seguintes critérios: 

I. Com base nas estimativas da FIA, o valor total dos prêmios pagos em 

2006 foi igual a R$ 14.474 milhões enquanto que em 2008 este valor 

foi igual a R$ 6.154 milhões. Esta queda se deve ao fato de que em 

2006 as empresas não recolhiam os impostos previdenciários e não 
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incorporavam os prêmios aos salários enquanto que em 2008 as 

empresas passaram a recolher estes impostos. Logo, é possível 

estimar que caso a legislação sugerida fosse aprovada, o volume de 

investimento das empresas em prêmios voltaria ao patamar de 2006 

enquanto que se a lei não for aprovada, o volume de prêmios 

permanecerá nos níveis de 2008. 

II. Com base nos resultados dos impactos econômicos, estimamos que o 

efeito multiplicador da renda dos prêmios é igual a 1,7; 

III. As alíquotas de imposto de renda da pessoa física, sobre o lucro 

líquido da pessoa jurídica e sobre os salários foram estimadas com 

base em dados da Receita Federal referentes ao último estudo da 

carga tributária brasileira de 2006. As alíquotas de impostos incidentes 

sobre a renda adicional gerada pelos prêmios também foi estimada a 

partir deste estudo e ajustada para evitar a dupla contagem de 

impostos. 

Fazendo os cálculos, chegamos ao valores indicados na Figura 15.  
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Figura 15 

Comparação do Total de Impostos Recolhidos na Situação Atual e na Situação 

com Legislação da Indústria de Incentivos (Milhões de Reais) 

 Situação Atual Situação Com 
Legislação 

Valor Total de Prêmios Distribuídos 6.154,0 14.474,0 

Imposto de Renda da Pessoa Física 541,6 1.273,7 

Impostos Sobre o Lucro Líquido da 
Pessoa Jurídica 

609,2 - 

Impostos sobre Salários (inclui a parte do 
empregado e do empregador) 

1.630,8 - 

Imposto Sobre Renda Adicional Gerada 
Pelos Prêmios 

1.911,0 4.495,5 

Total de Impostos 4.692,6 5.769,2 

% Sobre Prêmios Distribuídos 76,3% 39,9% 

Com base nos resultados apontados acima, podemos concluir que a 

aprovação de uma legislação para a indústria de incentivos gera uma receita 

adicional de impostos de cerca de 1,1 bilhão de reais. Desta forma, a renúncia fiscal 

provocada pela aprovação da lei não teria nenhum impacto negativo do ponto de 

vista de arrecadação de impostos. 
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CONCLUSÃO 

A indústria de incentivos no Brasil chegou a representar quase 15 bilhões de 

reais em 2006. Entretanto, a insegurança dos empresários provocada pela falta de 

uma legislação clara fez o mercado de incentivos brasileiro despencar, atingindo 

pouco mais de 6 bilhões de reais em 2008. 

A regulamentação da atividade de marketing de incentivo traria grandes 

benefícios. Como pôde ser verificado, a indústria de incentivos tem enormes 

impactos sociais e econômicos. Em 2008, mesmo tendo representado pouco mais 

de 6 bilhões de reais, seu impacto na geração de renda foi de mais de 12 bilhões de 

reais, tendo sido responsável por quase 600 mil empregos. 

Ao contrário do que esta indústria já foi no seu início, hoje em dia os prêmios 

de incentivo não são utilizados apenas para motivar equipes de vendas a vender 

mais. Cada vez mais as empresas utilizam os prêmios de incentivo para aumentar a 

segurança no trabalho, aumentar a qualidade dos produtos, diminuir o absenteísmo 

e, desta forma, aumentar a satisfação do empregado. Na área social, os prêmios de 

incentivo têm sido com muito sucesso para melhorar o nível educacional de crianças 

e jovens, melhorar o atendimento da saúde, promover a adoção de hábitos 

saudáveis, estimular a reciclagem de lixo e até mesmo para estimular a doação de 

sangue. Os incentivos têm sido utilizados até mesmo para melhorar a arrecadação 

de impostos de prefeituras. 

Do ponto de vista social, a indústria de incentivos tem vários impactos 

beneficiando trabalhadores, consumidores, empresas, governos e a sociedade em 

geral. Portanto, levando em conta todos estes fatores, nos parece que a indústria 

deve ser estimulada e a aprovação de uma legislação para o setor é desejável. 

Pudemos demonstrar que a adoção de uma legislação para o setor que 

estabeleça que prêmio não deve ser confundido com salário não gera perda de 

arrecadação de impostos. Pelo contrário, estimamos que a aprovação desta lei 
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estimularia as empresas a voltarem a incentivar seus empregados com prêmios de 

incentivo nos níveis de 2006, o que aumentaria a arrecadação em pouco mais de 1 

bilhão de reais comparando-se com a situação atual, sem legislação. 

Portanto, nosso parecer é que a aprovação de uma lei que regulamente o 

setor só trará benefícios para o desenvolvimento do Brasil. 
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