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INTRODUÇÃO 

No dia a dia do trabalho de um gestor, certamente, é 

preciso lidar com diversas situações que requerem 

pensamento estratégico e capacidade analítica para exercer 

a atividade. Essas características também se fazem 

extremamente necessárias ao lidar com a equipe de trabalho 

que o gestor lidera. Toda a equipe deve entender não apenas 

a atividade que exercem, mas também ter um nível de 

engajamento é crucial para o bom andamento do setor.  

Isso porque o sucesso de uma empresa depende, 

evidentemente, de funcionários dedicados, organizados e 

com expertise na área em que atuam. No entanto, mais do 

que isso, é imprescindível haver motivação. Apesar de, por 

vezes, negligenciado esse é um fator capaz de afetar 

negativamente o desenvolvimento do negócio caso não 

receba a atenção adequada.  

Estima-se que aproximadamente 62% dos brasileiros 

não estejam engajados com o próprio trabalho. Dentro desse 

contexto, é fundamental identificar os fatores que 

influenciam na desmotivação de forma a combatê-la. Esse é 
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um dos papéis do gestor, que deve também compreender as 

consequências disso, além de encontrar maneiras de 

remediar a desmotivação.  

Neste e-book, você vai conferir o que de fato é a 

motivação, quais são os fatores que a afetam e ainda 

entender de que maneira sua ausência compromete o 

sucesso de uma empresa. Além disso, abordaremos o 

conceito de marketing de incentivo, apontando algumas 

soluções para que você possa aplicá-lo de maneira plena em 

sua equipe. Vamos lá? 
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O QUE É A MOTIVAÇÃO?  

Para entender melhor como esse conceito está inserido 

no contexto empresarial, é fundamental o elucidarmos: 

 

Motivação refere-se em psicologia, em etologia e em 

outras ciências humanas, à condição do organismo que 

influencia a direção do comportamento. Por outras palavras, 

é o impulso interno que leva à ação. Assim, a principal 

questão da psicologia da motivação é "o porquê do indivíduo 

se comportar de determinada maneira". Indivíduos motivados 

tem o comportamento influenciado positivamente. Sendo 
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assim, alguém motivado se vê capaz de realizar bem uma 

tarefa por aquilo que ela instiga ou desperta naquela pessoa.  

Dessa maneira, ações tomadas sob forte motivação 

tendem a ser melhor elaboradas e atenderem a um objetivo 

específico, podendo ser também ainda mais estratégicas do 

que aquelas que não contam com esse critério. Isso explica o 

fato de ela ser tão importante no contexto de uma empresa. 

Afinal, quando o resultado que se espera é o sucesso, seja por 

meio de vendas, seja pela fidelização de clientes, é 

imprescindível ter uma equipe alinhada e engajada em ir atrás 

desse objetivo. 
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINAIS DE 
DESMOTIVAÇÃO DE EQUIPE?  

Uma equipe que não se encontra motivada no ambiente 

de trabalho deixa evidente alguns sinais de que algo não está 

indo bem. Dessa maneira, a própria análise do dia a dia é um 

importante instrumento na tentativa de mapear os problemas 

que têm gerado desmotivação, assim como na busca por 

soluções. Confira abaixo alguns sinais de que os 

colaboradores não estão devidamente engajados e 

motivados.  

Desalinhamento no 
Comportamento 

A seleção de um profissional 

para ocupar uma vaga na empresa 

passa por diversas análises, sendo 

uma delas a de fit cultural, ele consiste na adequação mútua 

entre os interesses e valores do possível colaborador em 

relação à organização. Quando eles coincidem, tornam-se 

maiores as chances de se ter uma equipe coesa e 

trabalhando em prol de um resultado comum e benéfico.  
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Sendo assim, um dos sinais que um gestor precisa 

observar para identificar uma possível desmotivação na 

equipe é o próprio comportamento dos seus liderados. 

Baixa Produtividade  

Trabalhar com foco em 

resultados palpáveis significa 

estabelecer metas e buscar cumpri-

las a fim de garantir o sucesso da organização. Elas devem 

ser pensadas baseadas no que o gestor e a empresa como 

um todo esperam da equipe.  

No entanto, passada a implementação e orientação dos 

profissionais acerca delas, a partir do momento em que não 

são alcançadas por certo período de tempo, é tempo de rever 

a produtividade do setor. Pessoas desmotivadas tendem a 

exercer suas atividades com pouca atenção e empenho, 

trabalhando apenas focadas na remuneração e pouco 

pensando no bem da empresa como um todo. 
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Ausência de Bom Convívio 

Devem ser analisados o fit 

cultural, além de soft skills, que são 

competências que competem a 

personalidade e comportamento do profissional e envolvem 

aptidões mentais, emocionais e sociais. Podemos dizer que 

são habilidades particulares, pois nascem de acordo com as 

experiências, cultura, criação e educação de cada pessoa, 

entre outros fatores.   

As soft skills também estão relacionadas à sua forma de 

se relacionar e interagir com as pessoas e afetam os 

relacionamentos no ambiente corporativo e, por 

consequência, a produtividade da equipe. Além de serem 

difíceis de avaliar, não são adquiridas com capacitação 

técnica. 

O fit cultural e soft skills são extremamente importantes 

de se avaliar no momento de contratar um profissional. 

Quando levado em conta, espera-se uma equipe totalmente 
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alinhada ao que a empresa espera em nível comportamental 

de um colaborador. 

Assim, o bom convívio deve fazer parte do dia a dia no 

trabalho de forma que as pessoas motivem-se umas às 

outras a dar o seu melhor. Por isso, desentendimentos entre 

colegas, fofocas e desalinhamentos por exemplo, podem ser 

indícios de que o convívio no time não está tão bom quanto 

desejável, o que, de uma forma ou de outra, dificulta bater 

metas. 

Faltas e Afastamentos 
Médicos 

Não apenas o mau convívio é um 

fator ruim para a motivação da equipe: 

as faltas e afastamentos médicos 

recorrentes dos colaboradores também podem demonstrar 

essa falta de engajamento.  

Aqui, é fundamental pensar que a saúde física e mental 

da equipe devem ser levadas em conta para que atividades e 
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processos não sejam prejudicados e, acima de tudo, para que 

haja bem-estar de todos. Dessa maneira, é necessário ficar 

atento aos casos em que as faltas se tornam comuns e 

investigar a relação disso com uma possível desmotivação 

no trabalho. 
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QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DE 
UMA EQUIPE DESMOTIVADA?  

Desalinhamento no 
Comportamento 

O índice de turnover diz respeito à 

rotatividade de colaboradores em 

uma empresa. Assim, dizer que ele 

está alto significa que contratos têm sido assinados e 

desfeitos com recorrência, sendo comum que fatores 

causadores disso sejam: problemas na gestão, pouca 

experiência do colaborador, mau convívio, falta de fit cultural 

organizacional e, sobretudo, desmotivação da equipe. 

Afetação da Imagem da 
Empresa 

A imagem corporativa depende 

de alguns critérios, entre eles, a 

percepção dos stakeholders , ou seja, o público de interesse 

que têm relação com a organização, podendo abranger 

gestores, colaboradores, fornecedores, sindicatos e até 
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mesmo clientes. Dessa forma, é comum que a maneira como 

ela é vista por esses grupos tenha influência na percepção 

que causará na comunidade como um todo. Fica claro, assim, 

que um grande senso de desmotivação interna pode se 

refletir na imagem da empresa, uma vez que o público 

interno atua como um dos maiores responsáveis na 

construção dessa imagem para o consumidor final. 

Sua equipe deve estar tão motivada e engajada com sua 

empresa quanto você, os gerentes e supervisores. 

Enfraquecimento da 
Cultura Organizacional 

Também como mencionado, 

uma boa cultura organizacional 

depende de coesão de valores. A partir do momento em que 

os funcionários não enxergam um propósito naquilo que 

fazem, não se veem mais motivados a prezar pela união e 

pelos objetivos comuns. Com isso, tem-se um 

enfraquecimento dessa cultura, prejudicando o alcance de 

bons resultados. 
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Deixe claro para sua equipe quais são os valores e 

objetivos da sua empresa, certifique-se de que sua equipe 

trilhe no mesmo caminho que você. 
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COMO CONTORNAR O PROBLEMA?  

Por todas as consequências citadas anteriormente, 

percebe-se a relevância de tentar contornar o problema em 

prol da boa saúde corporativa. Essa deve ser uma ação 

conjunta de líderes, diretores e até mesmo dos 

colaboradores. É preciso ressaltar aqui, que não se deve 

considerar apenas salários, incentivos e benefícios como 

motivadores. É preciso pensar de forma mais abrangente em 

como engajar o funcionário, tendo em mente o fato de que, 

considerados os custos de recrutamento, integração e 

treinamento em uma nova contratação, o gasto da 

organização pode ficar entre 12 e 18 meses de salário para a 

reposição do empregado. 

Confira a seguir algumas maneiras de contornar o 

problema da desmotivação da sua equipe. 

1 - Identifique a Causa da Desmotivação 

Como visto anteriormente, a desmotivação pode se dar 

por diferentes motivos e dificilmente está vinculada a apenas 

uma causa. Diante disso, é preciso investigar a fundo quais 
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são os principais fatores que a tem causado, a fim de atuar 

de forma certeira e tentar revertê-la. Para isso, é importante: 

―  Avaliar as metas estipuladas, assim como o 

alcance delas;  

―  Observar o dia a dia dos liderados e se têm tido o 

suporte necessário para as atividades;  

―  Avaliar o relacionamento entre os membros da 

equipe, identificando possíveis atritos ou 

desalinhamentos;  

―  Realizar conversas denominadas One on One, nas 

quais líder e liderado têm abertura para conversar 

sobre o trabalho e sobre o dia a dia na organização. 

2 - Tenha Bons Líderes 

A falta de suporte, de apoio e de boa liderança são os 

principais fatores que geram a desmotivação da equipe. Isso 

porque, evidentemente, o papel do gestor é conduzir o time 

para que as expectativas e as atividades se deem de forma 
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unificada e alinhada. A partir do momento em que o 

colaborador percebe certa falta nesse direcionamento, ele 

pode se sentir desmotivado e, ainda, contaminar o restante 

da equipe. 

Sendo assim, é fundamental ter líderes não apenas bem 

escolhidos, mas também bem preparados. Investir em cursos 

de gestão, oferecer treinamentos internos e reunir gestores e 

diretores de forma recorrente podem ser algumas das 

maneiras de evitar o problema. 

3 - Capacite e Ofereça Instrumentos 
Adequados aos Liderados 

Lembra-se quando mencionamos a pouca experiência do 

colaborador como um fator de desmotivação? Pois então, 

aqui também é imprescindível uma atuação de forma que os 

trabalhadores tenham ainda mais condições técnicas e 

intelectuais de exercer suas atividades.  

Por isso, não deixe de oferecer a eles capacitações por 

meio de cursos, além de material atualizados conforme as 

necessidades deles, seja o treinamento de um novo sistema 
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de vendas, um computador que funcione adequadamente, 

informações sobre os produtos que a loja tem a venda.  

Proporcionar não apenas um meio adequado de trabalho mas 

levando em conta a ergonomia no ambiente de trabalho. 

4-Ofereça Feedbacks e Dê Reconhecimento 

Outra maneira de promover a motivação nos 

colaboradores é criar uma cultura de feedbacks e de 

reconhecimento. Os primeiros são responsáveis por dizer ao 

profissional como o trabalho dele está impactando a 

organização. Assim, poderá compreender se tem feito suas 

atividades de maneira adequada e satisfatória e também terá 

a oportunidade de pensar sobre o que pode fazer para ter 

resultados ainda melhores.  

Além disso, o reconhecimento também é crucial, 

podendo ser dado de diversas maneiras: bonificações, 

incentivos, aumento salarial, promoções e até mesmo 

premiações. Para isso, é importante implementar um sistema 

de avaliação de maneira a se ter critérios justos, palpáveis e 

claros para toda a equipe. 
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5-Pratique o Marketing de Incentivo 

Conceito de Marketing de Incentivo 

O marketing de incentivo consiste em uma série de ações 

baseadas em uma estratégia, com o objetivo de melhorar o 

desempenho dos colaboradores. Isso se dá por meio de 

incentivos e premiações voltados para o público interno da 

organização, ou seja, sua equipe. Com ele, espera-se alcançar 

ainda mais engajamento dos profissionais, incrementando 

sua performance. 

Prova das suas chances de eficácia, é uma pesquisa 

apresentada no 2º Live Meeting, em 2016, que mostra que os 

programas de incentivo são prioridade para 93% dos 802 

trabalhadores brasileiros consultados. No entanto, a 

realidade mostra que apenas 17% deles afirmaram que fazem 

parte de algum tipo de programa na organização em que 

trabalham. 

Assim, dada a diferença entre a valorização desse tipo de 

estratégia e a sua implementação de fato, torna-se evidente a 

imprescindibilidade em atuar no sentido de motivar ainda 
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mais os profissionais por meio de ações como o marketing 

de incentivo. 

Isso se explica pelo fato de esse mercado movimentar 

8,3 milhões de reais por ano no Brasil, segundo dados da 

pesquisa da Associação de Marketing Promocional (Ampro), 

o que o torna um setor atraente para investimentos, 

considerando os resultados que proporciona. 

Etapas do Marketing de Incentivo 

Apesar de ser uma ótima ideia implementar o marketing 

de incentivo na empresa, engana-se quem pensa que o 

primeiro fator a se pensar nesse primeiro momento são as 

premiações. Isso porque existem etapas que devem ser 

seguidas para garantir o sucesso da estratégia. Vamos a 

elas? 

1. Objetivos e Indicadores 

Toda boa estratégia de marketing de incentivo deve ter 

como primeiro passo o planejamento. Dessa maneira, é 

fundamental estabelecer os objetivos do programa, 

considerando ainda o fato de que não devem ser abrangentes 

demais. Assim, não basta determinar um “aumento de 
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vendas” para justificar a implementação das ações se esse 

objetivo não determina especificamente que aumento seria 

esse.  

Outro fator a ser levado em conta é o ROI (Return over 

Investiment ou, em português, Retorno sobre Investimento), 

que consiste em estipular quanto a empresa está recebendo 

com cada investimento que faz. Esse valor deve ser 

favorável, de maneira a não prejudicar os resultados de 

forma abrupta. 

A partir disso, traçados objetivos e investimentos 

necessários, são definidos os indicadores que farão com que 

um profissional seja merecedor das premiações que o 

programa de marketing de incentivo oferecerá. Assim, 

estabelecem-se as metas. 

2. Comunicação 

Um programa de marketing de incentivo eficiente é 

aquele que além de metas e objetivos claros, também é 

comunicado de maneira adequada aos colaboradores. Eles 

devem estar cientes de como podem participar do programa, 

além de saberem os critérios que podem colocá-los como 
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merecedores dos incentivos. Por isso, uma comunicação 

clara, eficiente e com linguagem atraente é capaz de dar aos 

funcionários insumos para atuar de forma coincidente com o 

objetivo da empresa. Além disso, enviar recorrentemente 

relatórios de progressão, divulgar as recompensas e 

modificá-las de tempos em tempos podem ser boas ideias 

para manter a equipe motivada. 

3. Incentivos 

Chegamos, então, aos incentivos de fato. Para defini-los, 

há duas possibilidades: contar com uma empresa 

especializada nesse tipo de serviço ou implementar 

internamente na empresa as maneiras como serão dados e 

no que consistirão. Aqui, determinam-se algumas 

premiações, que normalmente são:  

―  Viagens; 

―  Vale-presente; 

―  Sistema de pontuação; 

―  Participação nos lucros da empresa; 

―  Dias de folga; 

―  Prêmios físicos. 
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Essa escolha deve ser feita levando em consideração 

quem é o público-alvo dos incentivos, já que eles devem atrair 

a atenção e gerar motivação nos colaboradores. Entender 

seus perfis, investigar as preferências e observar os 

interesses de cada um podem ser boas ideias nesse 

momento. Não se deve esquecer ainda de avaliar os custos 

da estratégia e se caberão no orçamento da empresa. 

Métodos de Implementação 

A implementação do marketing de incentivo deve 

considerar alguns métodos que auxiliam no seu sucesso. São 

alguns deles: 

―  Ser criativo e oferecer premiações inovadoras;  

―  Definir uma mecânica e regulamento claros;  

―  Contar com o apoio de especialistas;  

―  Divulgar, promover e engajar a equipe com o 

programa;  

―  Mensurar e avaliar os resultados da ação. 
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Conte com uma Agência de Marketing de 
Incentivo 

Se planejar e implementar o marketing de incentivo pode 

parecer um pouco complicado, ao longo do tempo será 

possível perceber que não é tão difícil assim. Já pensou, por 

exemplo, em contar com um software que mudará 

completamente a motivação da sua equipe?  

Com a Incentivar é assim! Trata-se de um sistema auto 

gerenciável que auxilia nessa missão, podendo ser a saída 

que você procurava para garantir que sua campanha de 

incentivo seja um sucesso.  

Com ele, é possível que o gestor crie, por conta própria, 

toda uma campanha de incentivo para aumentar a 

performance de sua equipe. Por um preço acessível, pode-se, 

em apenas 15 minutos, criar um programa que revolucionará 

não apenas a motivação, como também o acompanhamento 

da performance dos liderados e auxílio de especialistas em 

marketing de incentivo. Tudo isso sem contar o marketplace, 

que possibilita fornecer prêmios realmente engajadores e 

atraentes!  

https://incentivar.io/
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CASE DE SUCESSO: 
FÁBRICA DE PRÊMIOS FEMSA 

O sucesso de uma campanha de marketing de incentivo 

depende de um trabalho bem feito e estruturado de maneira 

correta. E sucesso é o que a maior engarrafadora de Coca-

Cola do mundo obteve usando a plataforma da Incentivar!  

 
A missão era engajar os colaboradores por meio de 

tecnologia e criatividade para obter o melhor programa de 

incentivo, capaz de trazer satisfação e, principalmente, 

prêmios àqueles que se jogassem de cabeça na ideia.  

https://incentivar.io/
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A ideia, o planejamento, as regras e todo o processo 

relacionado à campanha de incentivo da Femsa se deram no 

software, o que permitiu o autogerenciamento por parte dos 

gestores e garantiu a eficácia da ação. A partir de tudo isso, 

foi criado o APP Fábrica de Prêmios FEMSA. No app, o 

participante pode acompanhar em tempo real as metas e 

vendas, além de receber notificações e notícias da 

campanha.  

Com ótima performance no mobile, o app contou com a 

participação de mais de 3 mil colaboradores, entregando 

mais de 5 mil prêmios e com 97% de satisfação. Não é à toa 

que foi também premiada por duas vezes como melhor 

campanha de incentivo do Brasil, pela Ampro Globes Awards. 
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CONCLUSÃO 

Com este e-book você pode perceber o quão 

fundamental é investir em maneiras de incentivar a equipe 

para que a empresa tenha não apenas colaboradores mais 

engajados, como também resultados mais sólidos. Entender 

os motivos pelos quais os trabalhadores estão desmotivados 

é o primeiro passo para atuar de maneira certeira e mudar o 

jogo.  

Por isso, contar com gestores capacitados e ter o auxílio 

de ações como as voltadas para o marketing de incentivo é 

essencial. Dessa forma, é possível reduzir o índice de 

turnover, melhorar a imagem institucional e, ainda, fortalecer 

a cultura organizacional. Assim, constrói-se um ciclo coeso 

que deve ser alimentado por meio de motivação constante.  

Por fim, é importante ressaltar a importância de ter a 

tecnologia como aliada nesse objetivo. Ter uma plataforma 

como a Incentivar, capaz de dar autonomia para os gestores 

pensarem e implementarem ações nesse sentido, é uma boa 

forma de começar a mudar a realidade de uma equipe 

desmotivada.  
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MAS QUEM É A INCENTIVAR?  

A Incentivar é a primeira incentivetech do Brasil, 

oferecendo todo o ecossistema necessário para possibilitar 

que organizações possam incentivar mais e melhor seus 

membros. 

Desenvolvemos uma plataforma de incentivo que 

trabalha para aumentar o nível de engajamento e fazer com 

que seus colaboradores estejam envolvidos com o resultado 

do seu negócio. A plataforma permite o gestor criar metas 

para a equipe, acompanhar a performance, distribuir pontos e 

prêmios, etc. Fazendo com que as pessoas se sintam cada 

vez mais pertencentes ao lugar aonde estão, motivadas para 

realizar tarefas e receberem recompensas por suas metas e 

de suas equipes, juntos, todos podem mais! 

 

 

 

Conteúdo: 

 
https://incentivar.io/  

https://incentivar.io/
https://incentivar.io/
https://incentivar.io/
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