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O DINHEIRO PODE FALAR, 
MAS EVENTUALMENTE PARAMOS DE OUVIR.

 

Tim Houlihan, Vice-Presidente de Sistemas de Recompensa, BI WORLDWIDE    

Tenho jeito para essas coisas
 

E o preço é...

Já ouviu algum colega, funcionário ou familiar 
dizer algo parecido com isto?

“Tudo o que decido fazer é exatamente a coisa certa e sempre funciona, exceto
  quando as situações conspiram contra mim ou surge alguma circunstância 
  imprevisível. A maioria dos meus colegas falha porque não percebe os sinais 
  de alerta e toma decisões estratégicas ruins."

  “Eu não. Não estou dizendo que estou sempre certo, mas tomo boas decisões.  
   Além disso, sou um motorista melhor do que a média, invisto com sabedoria, 
   nunca tenho dívidas de cartão de crédito (bem, quantias altas o suficiente 
   para comentar), reconheço um bom negócio quando o vejo e claramente 
   sei minhas preferências a respeito de produtos."

 
 

 

 
 
 
 

Os gerentes de vendas 
normalmente tentam fazer uma 

única coisa: aumentar as vendas.

E mesmo com sistemas de 
incentivo e compensação bem 

elaborados, às vezes eles não 
conseguem atingir o objetivo.

As pessoas não 
acham que 

podem estar 
erradas, mas 

provavelmente 
estão.

A maioria dos gerentes de vendas admite que projetar o sistema de bônus e 
incentivo perfeito não é algo fácil. Alguns podem dizer que é um mito ou lenda 
porque ir atrás da ferramenta motivacional perfeita é como caçar unicórnios: uma 
ilusão. 

Como desenvolver sistemas de incentivo que motivem e recompensem 
funcionários para maximizar resultados? A resposta é mais direta do que se 
espera, mas vamos começar com as ilusões.

Pesquisas (não questionários ou enquetes, mas sim resultados reais) sobre desempenho revelam as 
armadilhas psicológicas que impulsionam resultados e que o dinheiro só nos leva até determinado 
ponto. Obviamente, o dinheiro fala, mas depois de um tempo acabamos não dando mais ouvidos.

Para oferecer a máxima quantidade de motivação, use incentivos e recompensas que não sejam 
monetárias – em outras palavras, recompensas cujo valor em dinheiro NÃO seja explícito para quem 
as recebe. Isso significa: não use dinheiro ou equivalentes como cartões de débito ou vale-presentes 
de varejo como incentivos, mesmo que o representante tenha dito que gosta de recebê-los.

Como o valor em dinheiro de um prêmio pode não ser explícito? Como pode o The Price is Right1 - 
game show diurno mais antigo nos Estados Unidos - ainda estar em exibição na televisão? Isso se 
deve ao fato de todo mundo já saber o preço real dos produtos e de que gostamos de ver todos 
ganharem?  Não. É porque achamos que sabemos os preços dos produtos, mas não sabemos. O jogo 
é divertido por causa dessa ilusão. No entanto, os seus problemas de venda não são ilusões – para 
resolver os seus problemas de motivação, você precisa de fatos concretos. O dinheiro fala, mas 
depois de um tempo acabamos não dando mais ouvidos.

Os gerentes de venda têm um instinto a respeito do que funciona e do que não 
funciona. Esse instinto diz que vendedores funcionam com dinheiro e 

que o modo de fazê-los ter um bom desempenho é colocar mais dinheiro na mesa. 

1The Price is Right – “O Preço Certo”: Programa de televisão nos Estados Unidos no qual os competidores 
  têm que adivinhar o preço dos produtos e mercadorias e, se acertarem, ganham prêmios.



Soa familiar? Caso soe, bem-vindo ao mundo das ilusões cognitivas.

Uma forma melhor
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Para ajudar a ilustrar o que é uma ilusão cognitiva, 
vamos começar com uma ilusão de óptica: 
olhe com atenção para os círculos centrais 
à esquerda e à direita.  Qual círculo é maior? 

Assim como nas ilusões de óptica que já vimos no passado,
nossos olhos imediatamente chegam a uma conclusão, 
e nossa mente precisa trabalhar mais que o normal para 
entender a resposta “certa”. Mesmo quando sabemos 
a resposta certa, nossos olhos nos enganam – querem que 
acreditemos que o círculo do meio à esquerda é maior do que o círculo do meio à direita. 
Mas não é. Nossos olhos dizem uma coisa e os dados revelam a realidade. 
Os círculos são, na verdade, do mesmo tamanho. Só não parecem ser.

Pare de correr atrás de unicórnios com dinheiro, dinheiro, dinheiro. Use as ferramentas que comprovadamente 
oferecem os melhores resultados: incentivos não monetários. Não conte às pessoas que as recompensas que está 
dando a elas valem determinada quantia de dinheiro. Não faça isso. Deixe-os ganhar pontos não monetários para 
que os cérebros deles digam “Ahhh, obrigado pelos pontos”, em vez de “Está brincando comigo? Você só me deu 
R$25 pelas vendas extras?”.

Se você tiver recursos limitados, escolha o que for mais eficaz para obter os melhores resultados, 
em vez daquilo que você prefere. Não fique preso na ilusão do unicórnio; atenha-se aos fatos. 
Os resultados mais eficazes não são monetários. Em vez de um vale-presente, use cartões 
de agradecimento e caixas de chocolate, flores e pontos que não tenham valores monetários explícitos. 

O seu cérebro dirá que essas recompensas não podem competir contra dinheiro vivo. 
Não acredite nisso.

O mesmo vale para as ilusões cognitivas. Achamos que sabemos a resposta "certa", mas os nossos cérebros
ainda lutam com a nossa percepção. Você sabia que 92% de todos os motoristas acreditam que são melhores 
do que a média?  A maioria pensa “Não sou como esses tolos que acreditam erroneamente que são melhores 
do que a média quando na realidade NÃO são!” A grande parte está simplesmente errada.

O pensamento de que o dinheiro é o motivador definitivo É uma ilusão cognitiva. O que acreditamos a 
respeito do dinheiro como motivador e o que de fato é verdade são coisas muito diferentes. 

Interessado em saber mais sobre Economia Comportamental e o que realmente nos motiva?  
Confira a nossa biblioteca de White Papers e artigos em BIWORLDWIDEcom.br.

E siga a nossa empresa nas mídias sociais para ser notificado quando publicarmos novos artigos e estudos. 

Como Vice-Presidente de Sistemas de Recompensa da BI WORLDWIDE, Tim Houlihan 
aplica Economia Comportamental para ajudar multinacionais a alcançar os resultados 
desejados. Siga Tim no Twitter em @THoulihan.   

Para obter mais informações sobre como a BIWORLDWIDE pode ajudar 
a sua organização com suas as necessidades de incentivo de vendas, acesse 
nosso site no endereço BIWORLDWIDE.com.br ou mande um email 
para LATAM@BIWORLDWIDE.com.
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