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A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DE VENDAS PARA MELHORAR O 

DESEMPENHO DA EQUIPE DE VENDAS 

 

1. RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho consiste em estudar conceitos de marketing e suas 

ferramentas e táticas focando principalmente no marketing de incentivo, 

conceituar e vincular marketing de incentivo a equipe de vendas e comprovar o 

quão importante é trabalhar com este estilo de marketing com as equipes de 

vendas para motivar e incentivar o colaborador a realizar um bom trabalho e 

assim, consequentemente, aumentar as vendas e o faturamento da empresa. 

 As empresas são unidades socioeconômicas que produzem bens de 

consumo ou oferecem serviços. Nas empresas as principais funções existentes 

são: operação, marketing e vendas, finanças e recursos humanos. As empresas 

podem ser orientadas para seis diferentes vertentes dentro da administração de 

marketing; a orientação de produção, a orientação de marketing, a orientação 

para vendas, a orientação para o marketing societal, a orientação para o 

consumidor e a orientação de produto. Hoje as empresas tem que focar em seus 

colaboradores para visar a motivação e incentivar em um melhor desempenho 

em seu serviço. 

 O marketing é uma função organizacional que auxilia os profissionais a 

estudar um problema e o resolver de forma correta. Dentro dele existe uma 

ferramenta que é o marketing de incentivo, que trabalha a motivação do 

colaborador por meio de programas de incentivo com prêmios e viagens. O 

marketing de incentivo envolve retorno financeiro, prêmios,  retorno emocional e 

reconhecimento. 

Para frisar o conteúdo apresentado e relacionado, é apresentado um estudo 

de caso da empresa Biolab, que trabalha com o Bio Star e o Super Bio Star, além 

do programa de incentivo. Os três programas trouxeram retornos positivos para a 

empresa. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que atualmente as empresas buscam maior participação de mercado o 

número de empresas concorrentes aumentem cada dia mais. Desta forma, o 

aumento de vendas é um ponto relevante. Para que haja esse aumento, a equipe 

de vendas deve estar treinada e principalmente motivada.  

O marketing de incentivo é uma ferramenta existente no marketing que visa 

motivar e incentivar os colaboradores de uma empresa a produzir seu trabalho 

com melhor qualidade e eficiência através de estímulos para gerar motivação, 

desta forma, é destacada a extrema importância de ser trabalhada essa 

ferramenta. A principal equipe para trabalhar o marketing de incentivo, é a equipe 

de vendas, a qual deve estar sempre motivada, pois trabalha diretamente com o 

cliente. Assim, estuda-se o marketing, suas ferramentas e táticas e após essas 

análises teóricas de conteúdo, apresenta-se um caso de uma empresa e os 

resultados que o marketing de incentivo trouxe a mesma. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O trabalho apresentado tem por objetivo entender como o marketing de incentivo 

atua como melhoria do desempenho das equipes de vendas. Entende-se que 

tratar bem o cliente é fundamental para que o mesmo construa uma imagem 

positiva da empresa. Para isso, é necessário que haja um treinamento ou até 

mesmo um incentivo para que as pessoas que trabalhem diretamente com esses 

clientes possam oferecer um bom atendimento e posterior ao bom atendimento, 

haja a satisfação do cliente e a volta dele à procura dos serviços da empresa. 

Acredita-se que é importante o desenvolvimento de pesquisas em empresas 

que trabalham com o marketing de incentivo e de empresas que não trabalham 

com a ferramenta para comprovar que é importante trabalhar com essa 

ferramenta para agregar à empresa benefícios de funcionários satisfeitos com seu 

serviço e clientes satisfeitos com o bom atendimento. 

 

4. METODOLOGIA 
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Para que fosse possível a realização deste trabalho, o pesquisador utilizou de 

metodologia bibliográfica e documental. Pesquisa bibliográfica, segundo 

Severino(2007, p.123) “ é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 

artigos, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por 

outros pesquisadores e devidamente registrados.” Além disso, a pesquisa 

bibliográfica amplia o olhar sobre o que está sendo estudado, possibilitando o 

maior conhecimento para o pesquisador. Para desenvolver este trabalho, foram 

relacionados autores que apresentam conceitos de comunicação empresarial e 

marketing de incentivo.   

 A pesquisa documental tem o conceito de pesquisar em outras fontes já 

publicadas e não analisadas embasamento sobre o assunto em questão. Desta 

forma, Gil(2008), diz que a pesquisa documental tem semelhanças com a 

pesquisa bibliográfica e sua diferença central se dá pela natureza das fontes, na 

pesquisa bibliográfica, os assuntos em questão recebem contribuições de vários 

autores enquanto na documental, os materiais a serem utilizados geralmente não 

passaram por uma análise. É fundamental pesquisar em livros os conceitos para 

que o entendimento do assunto seja completo e o trabalho tenha conteúdo. A 

pesquisa documental é interessante para identificar casos que já foram 

publicados sobre o mesmo tema. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Empresas, comunicação interna e orientações parta o mercado 

 

Torquato do Rego, (1986), conceitua que empresas são unidades 

socioeconômicas que produzem bens de consumo ou oferecem um serviço. Em 

geral, as empresas agrupam capital, trabalho, normas, dentre outros. As 

empresas não buscam só bens econômicos, mas, um desempenho que seja 

significativo na sociedade. 

As principais funções das empresas, segundo Maximiano (2005), são: 

• Operações: objetivo de fornecer produtos ou serviços a empresa; 

Marketing e Vendas; Finanças; Recursos Humanos. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

4 
 

As empresas podem ser divididas entre empresas de produtos e empresas 

de serviços. As empresas de serviços, é uma empresa que fornece um serviço ao 

consumidor, como exemplo um hotel, que oferece a estadia no local, não sendo 

assim um produto tangível. Empresas de produtos, trabalham com bens tangíveis, 

como por exemplo, uma fábrica de papéis, que vende o bem que a pessoa pode 

pegar para usar.Dentro de administração de marketing, entende-se que as 

empresas podem estar orientadas para seis vertentes diferentes para o mercado, 

conforme diz Kotler (2011): 

• Orientação para produção: os consumidores dão preferências por 

aquilo que é mais fácil de encontrar e com baixo custo. Nesta orientação, os 

gerentes buscam alta eficiência na produção com baixo custo.  

• Orientação de produto: os consumidores dão preferência a produtos 

com qualidade, desempenhos superiores e funções inovadoras. 

• Orientação de vendas: os consumidores não compram produtos em 

quantidade suficiente, desta forma, as empresas entram em ação com um esforço 

agressivo de vendas e promoção.  

• Orientação de marketing: a orientação de marketing se orienta em 

quatro pilares: mercado alvo, necessidades do consumidor, marketing integrado e 

lucratividade. 

• Orientação para o consumidor: moldar ofertar e serviços para clientes 

de forma individual. Empresa que visa crescimento nos lucros por intermédio de 

captação de parcelas maiores dos clientes. 

• Orientação para o marketing societal: determinação de interesses do 

mercado alvo, para fornecer a satisfação desejada. Exige que as empresas 

envolvam considerações sociais e éticas em seus planejamentos de marketing. 

Hoje, as empresas tem que estar ligadas a seus colaboradores para 

entender o que eles pensam e proporcionar um ambiente agradável para 

trabalhar. Visando o que foi dito, as empresas tem que trabalhar com a 

comunicação interna. Segundo HOUAISS, (2001), se define por “aquela que se 

exerce entre a instituição e seu público interno e é diferente também da 

comunicação administrativa, conjunto dos meios e procedimentos utilizados para 

a transmissão de informações, ordens, solicitações, etc”. A comunicação interna, 

pode ser chamada também de endocomunicação, esta se torna importante pois 
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quanto melhor informado um funcionário é, mais envolvido com a empresa estará, 

de forma que quando se tornam porta voz da empresa, sua opinião vale muito.  

Assim, Quézia de Alencar em seu artigo, diz que o processo de 

comunicação interna precisa ser valorizado para visar o bom entendimento e 

satisfação do cliente interno. Para entender comunicação, existe uma fórmula 

básica:

 
Figura 1 ‐ Fórmula básica de comunicação 

Para entender melhor esse processo que se resulta na comunicação, há as 

explicações do que é cada componente deste processo, o emissor, é a pessoa 

que emite a mensagem, é que tem a intenção de passar um significado. O código 

é o conjunto de signos para a transmissão da mensagem, mensagem essa que é 

o elo entre o emissor e o receptor que deve ter conteúdo, estilo e estrutura. A 

mensagem é passada por um canal, que é por onde ela será transmitida, 

chegando por fim no receptor, o qual recebe a mensagem inicialmente emitida 

pelo emissor. Há, por último, o feedback, que é o conjunto de sinais que permite 

que o emissor avalie como o receptor entendeu sua mensagem. 

Por fim, a comunicação interna é a forma de obter objetivos corporativos, 

para isso deve-se levar em conta que as informações são um ativo e um recurso 

e não considerá-la como suporte para atividades. 

Seguindo sobre clientes internos, é importante que estes estejam 

motivados para o desenvolvimento de um bom trabalho, principalmente a equipe 

de vendas. Para que a equipe de vendas bata sua meta e esteja estimulada a 

trabalhar bem, é importante utilizar a ferramenta de marketing de incentivo que, 

segundo SAMPAIO, (2007), é ferramenta que trabalha incentivo e motivação 

fazendo com que a pessoa esteja 100% envolvida com o que faz. 

Entende-se que é importante para a equipe de vendas o treinamento, pois 

para uma empresa, o treinamento dos vendedores, estima-se para a empresa: 

otimizar os investimentos, formação de uma equipe mais coesa, aumentos dos 
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lucros e do faturamento e a diminuição da rotatividade. Ainda, estima-se que para 

os funcionários: fator motivacional, aumento do rendimento e a melhoria do 

desempenho no trabalho. 

 

O marketing 

Segundo o American Marketing Association, o marketing é uma função 

organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a 

comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 

relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público 

interessado.  

Os processos do marketing consistem em identificar um problema/situação 

para estudar suas ferramentas e da melhor forma satisfazer as necessidades 

sociais e humanas de modo que seja lucrativo, avaliando para isso, o 

macroambiente que engloba tudo aquilo que está fora da empresa, como 

ambiente de demográfico, político, social, natural, tecnológico e econômico, bem 

como, estudar o microambiente, ou seja, tudo aquilo de dentro da empresa, 

departamentos, clientes, fornecedores, concorrentes e intermediários. 

Neste momento, é bom citar que o Marketing, a partir de 1950, teve sua 

importância destacada, pois após a segunda grande Guerra Mundial, o mundo 

precisava se restabelecer e assim, as empresas iniciaram a disputa pelo 

consumidor. Desta forma, as empresas passaram pelas seguintes orientações: 

produção, venda, cliente e marketing societal, estas duas últimas de grande 

importância ainda nos dias de hoje. O marketing tem um conceito central, a troca, 

que é a obtenção de um produto por oferenda de outro. Segundo Kotler, (2011) 

para que a troca possa existir, há 5 condições essenciais: 

1. Que existam pelo menos duas partes interessadas; 

2. Que todas as partes possuam algo de valor para a outra parte; 

3. Que as partes tenham capacidade de comunicação e entrega; 

4. Que todas as partes estejam livres para aceitar ou recusar a oferta.  

5. Que as partes acreditem ser interessante participar e negociar. 

 

Kotler (2007), diz que a troca nada mais é que um processo de criação de valor, 

pois, as partes que estão envolvidas, geralmente ficam em melhor condições.  
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O marketing, seus instrumentos e táticas. 

Sampaio, (2007) diz que o marketing, geralmente é implantado para o 

aumento de volume e conquista de participação do mercado e tem a finalidade de 

rendimentos em dinheiro e sociais para as empresas que nele apostam. Para que 

tudo isso exista, existem os instrumentos de marketing que podem ser 

empregados; 

• Vendas: foco é satisfazer necessidades as necessidades do cliente 

sempre visando diferenciais de produto e marca. 

• Promoção: qualquer divulgação pode ser chamada de promoção, 

porém, para se tornar “do marketing” tem que agregar valor ao cliente. 

• Pesquisa: item chave que orienta a decisão e qual ação de marketing é 

a mais indicada para cada caso, para ser “do marketing” tem que ir em busca de 

identificação de novas necessidades. 

• Planejamento: indispensável para que tudo aconteça corretamente. 

Tem que abranger visão, missão e valores da empresa. 

 

As táticas do marketing 

Podem ser chamadas de alternativas que se adéquam ao contexto para a 

resolução de problemas. Magalhães, (2007), diz que nenhuma dessas 

ferramentas existentes são consideradas melhores em uma aplicação total, para 

descobrir a melhor ferramenta, deve-se entender a necessidade primeiro. As 

táticas de marketing são utilizadas para casos específicos, conforme a seguir: 

• Endomarketing: é o marketing voltado “para dentro”, esta tática de 

marketing tem por objetivo o público interno de uma organização.  

• Marketing Cultural: ferramenta de marketing que agrega valor a 

imagem da empresa por intermédio de projetos culturais e sociais, visa também a 

mudança de comportamento. 

• Buzz Marketing: ferramenta que busca a repercussão de um 

determinado assunto e que depende muito das pessoas compartilharem e se 

interessarem pelo assunto. 

• Trade Marketing: ações para empresas que buscam o inusitado no 

ponto de vendas. Analisa hábitos e preferências dos consumidores para definir 

quais canais deverão ser utilizados.  
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• Marketing Sensorial: estratégia que visa despertar os cinco sentidos do 

consumidor, ferramenta que faz o cliente associar uma marca a sensações boas, 

levando-o a comprar mais. 

• Marketing de incentivo: ferramenta que trabalha incentivo e motivação, 

fazendo com que a pessoa esteja 100% envolvida. São realizadas com as 

pessoas que trabalham direto com o consumidor final. As campanhas de incentivo 

segundo MEDUAR,(2007), envolvem: retorno financeiro, prêmios, retorno 

emocional e reconhecimento. 

 

Para que o marketing de incentivo obtenha êxito, vale seguir alguns passos: 

o Diagnóstico: entender o porquê da campanha; 

o Planejamento: definição de objetivos, metas, prêmios, estratégia de 

comunicação e avaliação da campanha; 

o Lançamento: momento de comunicar a campanha aos participantes 

da mesma; 

o Sustentação: manter o estímulo constante, para que não haja uma 

desmotivação no meio do caminho; 

o Encerramento: entrega dos prêmios, análise dos resultados e 

reconhecimento da empresa; 

o Relatório final: momento em que se comprova os resultados e 

mostrar o que a empresa ganhou com a campanha. 

O marketing de incentivo interfere bastante na motivação individual de cada 

colaborador, assim deve-se entender que uma pessoa pode sofrer motivações 

internas e externas. Desta forma, entende-se motivação interna, como os que 

surgem da própria pessoa, abrangem necessidades, frustrações, interesses, entre 

outros. E motivação externa, envolve tudo o que a empresa oferece, de acordo 

com  o ambiente que se tem para trabalho. 

 

6. RESULTADOS - Um caso de marketing de incentivo 

 

Para comprovar tudo o que foi embasado anteriormente, será apresentado um 

caso de sucesso de uma empresa que trabalha o marketing de incentivo em sua 

equipe de vendas.  A empresa Biolab, é uma empresa que nasceu em 1997 com 
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uma equipe que faria a mesma ser referência no mercado. Hoje, já conta com 2 

mil colaboradores. Está entre as 10 empresas que mais vendem medicamentos 

sob prescrição médica. Em 2011 ganhou um prêmio, o de melhor farmacêutica. 

A Biolab, tem como missão “desenvolver, produzir e comercializar produtos 

que melhorem a qualidade de vida de seu consumidor, aliando tecnologia e 

qualidade alto valor agregado tecnologicamente e excelente conceito junto a 

médicos a um preço adequado a realidade da empresa e do consumidor 

brasileiro. Na Biolab, existem dois tipos de programas de incentivo para seus 

colaboradores, o Bio Star e o Super Bio Star. 

O Bio Star, é uma campanha de premiação para o incentivo da equipe de 

vendas que tem objetivos trimestrais, nesta campanha entram 18 produtos os 

quais tem que ser mais vendidos para que o colaborador entre na premiação. 

Existem neste programa quatro faixas de premiação em dinheiro, as faixas vão de 

R$ 1000,00 à R$ 2000,00, de R$ 2000,00 à R$ 3000,00, de R$ 3000,00 à R$ 

4500,00 e de R$ 4500,00 à R$ 5000,00. Nesta campanha, mesmo que o 

vendedor não alcance sua meta trimestral, as vendas se acumulam para o 

próximo trimestre. Tem duração de janeiro a dezembro. 

Outro programa utilizado pela Biolab para a força da equipe de vendas é o 

Super Bio Star, que foi criado em 2008 e seu maior foco é premiar os destaques 

das equipes de vendas e promover alguns produtos que tem baixa venda. De 

2009 à 2012, funcionava de forma diferenciada, eram sorteados vários cheques 

para os colaboradores, em 2013 teve uma mudança e hoje, o Super Bio Star 

consiste em um programa onde o vendedor com melhor desempenho da equipe 

ganha um Fiat 500, no total, são 11 equipes com 110 colaboradores cada, 

portanto, 11 prêmios destinado as equipes e 4 destinado a gerentes. O 

faturamento da empresa praticamente dobrou desde 2008, onde era 459 milhões 

e em 2012 passou a ser 760 milhões, sendo que 55% tem por referência a base 

de produtos da premiação. Além dos programas Bio Star e Super Bio Star , a 

Biolab conta ainda coma viagem de incentivo que tem como parceiro para essa 

campanha um laboratório italiano, o Menarini, o foco deste é um desafio de 

vendas, deve-se atingir o objetivo de vender 930 mil unidades do produto Nebilet 

e quando esse número foi atingido, os colaboradores com melhor desempenho 

de sua equipe, ganham uma viagem.  No total, são 100 viagens pagas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O marketing é uma função organizacional que consiste em um conjunto de 

processos que envolvem a comunicação e entrega de valores para os clientes. 

O processo de marketing consiste em identificar um problema ou situação para 

estudar as ferramentas nele presente e encontrar assim uma melhor solução 

para resolução do caso. No marketing existem instrumentos e táticas que 

auxiliam as empresas com estratégias para aumentar volume e conquistar 

mercado, com a finalidade de rentabilidade monetária e social. Os instrumentos 

de marketing são vendas, promoções, pesquisa e planejamento. 

As táticas de marketing são alternativas para adequação ao contexto e a 

resolução do problema. Dentre elas, o marketing de incentivo é fundamental a 

ser trabalhado na equipe de vendas, pois os trabalhadores de uma empresa 

devem estar cada dia mais motivados a trabalhar e receber feedback fazendo 

um trabalho bom e trazendo resultados positivos para a empresa. O marketing 

de incentivo interfere positivamente na motivação individual de cada 

colaborador, assim deve-se entender que uma pessoa pode sofrer motivações 

internas e externas.  

Trabalhar com marketing de incentivo, motiva e incentiva os trabalhadores a 

darem o seu máximo no que faz, para assim, a empresa conseguir maiores 

lucros e resultados de vendas, frisa-se com maior ênfase, que as equipes de 

vendas, são as que mais necessitam desse incentivo, pois são elas que estão 

ligadas diretamente aos consumidores. 

No estudo de caso da Biolab, são apresentados dois grandes programas de 

incentivo, o Bio Star e o Super Bio Star, além da viagem de incentivo, analisa-se 

que os programas implantados na empresa, trouxeram grande relevância no 

faturamento da mesma. Os incentivos de premiação por meio do lado financeiro, 

viagens e carros, fizeram com que as equipes competissem umas com as outras 

para obter o maior resultado de vendas, e ainda, dentro da mesma equipe, uma 

competição para ter o melhor desempenho e ganhar assim os prêmios. 

Desta forma, constata-se que é de extrema importância trabalhar com 

marketing de incentivo, é fundamental, pois auxilia a empresa a motivar a equipe 

de vendas e consequentemente aumentar seu faturamento além do resultado 

esperado. 
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