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PESQUISAS

Falar de marketing de incentivo é abordar uma temática vital nas 
relações entre empresas e pessoas. Mesmo com a recorrente 
pauta da contenção de custos, reestruturando diversas iniciati-

vas nas corporações, a perspectiva do segmento é dobrar de tamanho 
em 2018 segundo projeção do Comitê de Marketing de Incentivo da 
AMPRO (Associação das Agências de Marketing Promocional). Mais 
que faturamento, trata-se de uma evolução do segmento, mais es-
truturado na oferta de serviços e mais seguro nas recomendações. 
Este crescimento está amparado pela maturidade dos prestadores de 

serviço, mais experientes e qualificados, e por respaldo legal, conside-
rando a regulamentação do setor prevista para final de 2017, indican-
do regras revisadas sobre a fundamental questão da tributação dos 
benefícios nas campanha de incentivo. 

Vanessa Martin e Marina Pechlivanis, que somaram suas as exper-
tises em eventos e em gifting para escrever um novo livro sobre o 
mercado de Incentivo no Brasil, aceitaram o convite da Revista Even-
tos para avaliar, em primeira mão, os resultados da pesquisa online IN-
CENTIVO NO BRASIL*. Confira os destaques e insights deste estudo.

       PESQUISA EXCLUSIVA: REVISTA EVENTOS TEXTO VANESSA MARTIN E MARINA PECHLIVANIS 

Pesquisa: Incentivo no Brasil
Uma pesquisa exclusiva sobre as 
transformações na economia e nas empresas

PREMIAÇÃO 
MAIS UTILIZADA

Quando questionados sobre qual a premiação 
mais efetiva, 32% dos pro�ssionais optaram 
pela viagem. Mas ela foi superada pela opinião 
dos que escolheram a combinação de todos 
ou vários tipos (44%)

Entre as formas de premiação utilizadas, 
a viagem é a opção preferida por 40% dos 

entrevistados, seguido pelos gift card, vouchers 
e catálogo de prêmios (37%). A escolha por 

dinheiro é feita por apenas 10% das empresas

As empresas fazem orçamento ou planejam 
as compras de incentivo durante o ano 
todo, com destaque para o período entre 
outubro a março (59,52%).

Mais de 70%das empresas 
entrevistadas disseram utilizar o incentivo 
entre as suas ações corporativas.

 47% delas tem até mais que 1.000 
funcionários e 40% delas tem orçamento 
anual igual ou superior a R$ 500 mil.

28% das empresas declararam 
que o custo das viagens de 
incentivo é de�nido por % sobre 
os resultados líquidos alcançados.

49% das empresas esperam gastar 
mais de R$ 5 mil por participante nas 
viagens de incentivo e 37% delas, 
entre R$ 2.501 e R$ 5 mil.

Objetivo - Quase  2/3 das opções 
indicadas está focada com vendas (66%).

POTECIAL 
DO MERCADO

83% das pessoas que responderam ao estudo são 
do setor de vendas/marketing

PERFIL DO 
COMPRADOR 

O tomador de decisão sobre o incentivo nas empresas 
ocupa o cargo na presidência ou diretoria das 
empresas entrevistas (80%), com destaque para o 
presidente e diretor de marketing

Quase metade das empresas que responderam ao estudo, 
pertencem ao setor das indústrias (33%) 
e Finanças / Bancos / Seguros / imobiliária (19%)

VIAGEM DE
INCENTIVO

Entre os destinos internacionais citados, a opção de múltiplas 
respostas indicou que os Estados Unidos têm força entre 
os entrevistados com menção de vários estados e cidades no 
ranking. Isoladamente, Dubai foi o destino mais citado (18%), 
seguido de Itália e Portugal (16%), Flórida e Argentina (14%), 
Chile e Espanha (12%), Califórnia, Nevada e México (10%).

Os critérios mais importantes na avaliação de um destino 
para seus programas de viagens de incentivo estão 
relacionados aos custos (24%) e a reputação do destino 
(20%).  Também são importantes o desejo de usar um 
novo destino (18%) a distância e facilidade de acesso (12%).

Entre os destinos brasileiros mais utilizados em 2016/2017 
a Bahia foi o estado que recebeu maior pontuação (35%) 
seguido do Rio de Janeiro (25%), Pernambuco (18%), São 
Paulo (12%) e Rio Grande do Sul (10%).

FONTES DE CONSULTA 
PARA O DESTINO

Entre as opções mais demandadas 
para consulta estão a empresa 
de incentivo (58%), os sites dos 
destinos (35%), as viagens de site 
inspection (25%), revistas (18%) e 
site de revistas especializadas (16%)

TENDÊNCIAS

Quase 20% das empresas, ainda esperam que as viagens 
também envolvam também atividades pro�ssionais além do lazer.

A quase totalidade dos entrevistados (87%) declarou 
que pretende manter em seu portfólio viagens mais curtas

O comentário mais relevante, feito pela imensa maioria das empresas 
contatadas, foi a importância vital para o sucesso dos programas de 
incentivo que tem a criação de experiências únicas e no 
oferecimento de vivências marcantes aos participantes

O mercado demandará dos fornecedores a premiação 
de viagens curtas e com experiências diferenciadas.

PERFIL DOS 
PARTICIPANTES

Direcionar seus esforços atrelados 
aos eventos de incentivo para 
mais de um segmento é a escolha 
da maioria das empresas que 
responderam ao estudo. 90% 
das empresas direcionam suas 
ações de marketing de incentivo 
focadas na força de vendas (65%), 
no canal de distribuição

Para a organização e logística das viagens de 
incentivo, quase 70% utilizam operadoras 
de viagens de incentivo e agências de viagens.

Ao desenvolverem seus programas de incentivo 39% 
dos entrevistados atuam com estrutura própria, ¼ disse 
terceirizar e 36% usa as duas opções. 

Entre os que terceirizam, são contratadas a viagem de 
incentivo (67%), criatividade e comunicação (46%)

CONTRATAÇÃO DE 
FORNECEDORES

93% das empresas a�rmam que a 
duração dos seus programas é igual 
ou inferior a 12 meses, sendo que 60% 
delas dura até 6 meses.

DURAÇÃOROI

A maioria (56%) indicou aumento da atenção 
na medição do ROI para defender ou justi�car o 
orçamento do programa de incentivo

Cerca de 51% das empresas entrevistadas utilizam 
ROI para avaliar seus programas de incentivo

SUSTENTABILIDADE

Os aspectos da sustentabilidade 
ainda não têm expressividade 
na escolha da viagem de 
incentivo. Apenas cerca de 
20% disseram incluir escolher 
destinos com esta ênfase
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