
ENGAJAMENTO DA FORÇA 
DE VENDAS.

Há um ótimo episódio de Seinfeld, onde Kramer vence Jerry ao dar um presente de 
aniversário a Elaine, o qual ela realmente desejava — um banco de madeira antigo. Jerry 
dá-lhe um maço de dinheiro.  

Elaine tinha sonhado em ter este banco de madeira em seu apartamento há algum tempo, 
então, de repente, o banco acabou em suas mãos. Será que somos mais motivados e 
inspirados por um presente que nos proporcione algum prazer do que por dinheiro vivo 
e, se este for o caso, podemos então usar este insight para obter o envolvimento da nossa 
força de vendas?

Em 2009, Victoria Shaffer, PhD e Hal Arkes, PhD, publicaram um impressionante estudo 
acadêmicoi sobre recompensas e motivação de funcionários. Sua pesquisa provou o 
seguinte: embora os funcionários digam que preferem receber incentivos em dinheiro, 
eles são realmente motivados de forma mais eficaz por incentivos não monetários. Seu 
estudo mostrou que funcionários trabalham de forma mais intensa motivados a ganhar 
uma recompensa (tais como bilhetes para concertos ou um computador novo) do que por 
prêmios em dinheiro.

Decidimos testar o estudo deles, neste caso, com foco em vendedores em um canal de 
distribuição durante um período de incentivo de vendas de dois meses. Na primeira parte 
do estudo, pedimos a um grupo para classificar os incentivos em dinheiro e os incentivos 
não monetários em relação ao que eles preferiam. 
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Por uma margem de dois 
para um, os participantes do 
estudo nos disseram que, se 
tivessem a opção, escolheriam 
a recompensa em dinheiro ao 
invés de qualquer outro tipo de 
recompensa. Mas é aqui onde 
nossa pesquisa fica interessante.  

Na segunda parte do estudo (com um grupo diferente de participantes), as recompensas 
em dinheiro e as outras opções eram analisadas separadamente, ao invés de 
comparativamente. Os participantes receberam uma opção de recompensa e tiveram 
que classificá-la em relação ao seu nível de engajamento, ou como se esforçariam para 
alcançá-lo.

As três opções de três recompensa foram:
Dinheiro, sob a forma de um cartão de débito; 
Recompensas concretas, tais como uma máquina de lavar louça ou um 
cortador de grama; 
Recompensas prazerosas, tais como bilhetes para espectáculos da 
Broadway ou um home theater. 

Cada uma das opções de recompensa oferecidas tinha o mesmo valor financeiro. Este fato 
realmente era importante para garantir que se houvesse alguma diferença nos resultados, 
seria unicamente por causa da recompensa em si e não pelo preço ou valor do mesmo.
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Os resultados do que na verdade conseguiram obteve o envolvimento emocionalii dos 
funcionários estão abaixo:

Como Shaffer e Arkes, descobrimos também que os participantes relataram que na 
verdade preferiam recompensas  em dinheiro porém as recompensas não monetárias 
resultaram em níveis mais altos de engajamento.  Em seu estudo acadêmico, Shaffer e 
Arkes explicam isto como um exemplo de “inversão de preferência”, onde nosso cérebro 
está nos dizendo que preferimos uma coisa (dinheiro), mas na verdade somos motivados 
por outra coisa (recompensa não monetária). Com prazer acabamos recebendo o dinheiro, 
mas somos muito mais motivados pelo banco de madeira.

Dinheiro pode e deve motivar os representantes de vendas em seu canal de distribuição, 
porém a pesquisa claramente mostra que as recompensas não monetárias acabam sendo 
mais eficazes. E oferecer recompensas mais concretas, como um cortador de grama ou  
uma máquina de lavar louça, não levam tanto ao engajamento quanto aquelas recompensas 
que capturam os corações de seu público de vendas, tais como coisas legais ou diversões 
que oferecem experiências especiais. São essas recompensas hedônicas (experiências 
altamente emocionais e prazerosas) que fornecem o grande crescimento. Sim, você 
provavelmente ainda vai usar incentivos em dinheiro em algumas ocasiões – mas como 
parte de seu programa de incentivos você deve considerar o papel das recompensas não 
monetárias para alcançar o engajamento completo da sua força de vendas em seu canal 
de distribuição.
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¡ Shaffer, V. A., & Arkes, H.  R.  (2009). Preference reversals in evaluations of cash versus non-cash incentives. 
Journal of Economic Psychology, 30, 859-872.

¡¡ Houve mais de 400 participantes neste estudo. A mensuração é um índice proprietário de questões relacionadas 
ao engajamento emocional e ao esforço discricionário.
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