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Resumo: O presente estudo tem por objetivo avaliar as condições para promover o produto 
turístico Rota das Missões, como prêmio em campanhas de marketing de incentivo. Observa-
se que ao utilizar ações de marketing de incentivo, muitas organizações têm obtido excelentes 
resultados na produtividade de suas equipes. O marketing de incentivo é visto como uma das 
melhores ferramentas para motivar e estimular os profissionais para atingir as metas pré-
determinadas pela organização, além disso, possibilita a descoberta e o desenvolvimento de 
talentos. Tendo em vista o atual mercado competitivo, onde as organizações necessitam 
diferenciais para obter maior destaque frente à concorrência, a aplicação de programas que 
estimulem a venda, são alternativas inteligentes e inovadoras na busca de resultados. A 
metodologia utilizada se caracteriza por uma pesquisa exploratória e qualitativa, tendo como 
amostra, 30 organizações que constam no ranking das 100 melhores empresas para se 
trabalhar no Brasil em 2005. Como conclusão do estudo, pode-se dizer que é plenamente 
possível transformar o produto turístico Rota Missões, em prêmio de campanhas de 
marketing de incentivo, pois, as viagens possuem o maior índice de aceitação frente aos 
colaboradores, por aliar, lazer, cultura e descanso, como reconhecimento pelos resultados 
alcançados. 
Palavras-chave: Turismo; Rota missões; Marketing de incentivo.  
 
1. Introdução 

As organizações que utilizam programas de incentivo percebem a grande vantagem 
de sua aplicação, visto que, o incentivo torna a motivação mais duradoura e com um efeito 
residual que se prolonga no tempo. Estar motivado é ter condições de extrair o máximo das 
próprias potencialidades e ser capaz de emergir vantagens competitivas em relação aos 
concorrentes. 

O prêmio das campanhas de incentivo deve ser algo interessante aos participantes, 
algo que os faça desejar muito, que não possa ser comprado ou adquirido de outra forma, se 
não através da conquista.  

O presente artigo apresenta uma investigação de empresas que já trabalham com 
programas de incentivo no Brasil, a fim de traçar seus perfis e lhes disponibilizar uma 
alternativa de recompensa, para que possa oferecer a seus vendedores uma verdadeira viagem 
no tempo, usufruindo a história, cultura e tradições de um povo, conhecendo a Rota Missões. 

Desta forma, o artigo é desenvolvido a partir de estudo das pesquisas aplicadas em 
organizações que trabalham campanhas de marketing de incentivo com seus colaboradores e, 
apurou-se que muitas possuem viagens como forma de prêmio. Assim, percebeu-se a 
oportunidade de desenvolver o Rota Missões como prêmio destas campanhas. O circuito 
possui roteiros diversificados dentro dos seguintes segmentos: turismo ecológico, histórico,  
rural, cultural, religioso e, de ter a atmosfera que contagie os visitantes ao proporcionar uma 
viagem no tempo, na magia e nos mistérios de mais de 300 anos de história. 

O objetivo geral dessa pesquisa é a promoção do produto turístico Rota Missões, 
como prêmio em campanhas de marketing de incentivo. Nesse sentido, busca-se intensificar 
ações e concentrar forças num segmento diferenciado, explorando as potencialidades de 
expansão no mercado de determinado produto turístico a fim de engajá-lo nesse circuito. Viu-
se a lacuna de inserção do destino turístico Rota Missões, que consiste de um roteiro agregado 
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de potenciais encontrados em 27 municípios da Região Noroeste do Rio Grande do Sul. O 
Rota Missões, desenvolvido a partir de parceria entre iniciativa pública e privada da região, 
organizada pela Fundação dos Municípios das Missões, incide no desenvolvimento 
turisticamente sustentável. 

 
2. Revisão da literatura 

As organizações perceberam a importância do incentivo ao público interno. Esse 
processo deu início ao segmento especializado dentro do marketing que ficou conhecido 
como marketing de incentivos que nada mais é do que uma técnica de motivação de pessoas 
para atingirem um objetivo. Crescitelli (2002, p. 37), posiciona que “a motivação é condição 
essencial para a valorização dos indivíduos nas organizações”. Porém, o marketing de 
incentivo vai além de motivar e incentivar. Atualmente, esse segmento tem merecido atenção 
pela área de gestão de pessoas das corporações, como também dos meios de comunicação. 

O marketing de incentivo é um artifício muito usado por empresas interessadas em 
aumentar a produtividade, reduzir gastos e alavancar as vendas, mediante a motivação do 
público alvo, transformando colaboradores em verdadeiros profissionais. Para reforçar, Mattar 
(1997, p. 156), conceitua: “motivação refere-se a necessidades, desejos, vontades, impulsos 
que direcione ou canalize o comportamento de pessoas para atingirem determinados 
objetivos”. O marketing de incentivo é a ferramenta utilizada pelas organizações para motivar 
seus colaboradores a atingirem alvos traçados.  

A troca de incentivos e contribuições em uma empresa resulta na interação entre os 
colaboradores e a organização, pois os profissionais passam a fazer parte integrante do 
sistema, contribuindo em função de suas realizações pessoais. Como ressalta Chiavenato 
(1997, p. 125), “os indivíduos estão dispostos a cooperar sempre que as suas atividades dentro 
da organização contribuam diretamente para os seus próprios objetivos pessoais”. 

Quando um programa de incentivo é aplicado de forma organizada, planejado e 
orientado para motivar equipes, os resultados logo são alcançados, tendo em vista que o 
marketing de incentivo normalmente possui um prazo limitado e um objetivo específico.  Esta 
importante ferramenta de marketing é utilizada como alavancadora de resultados. De acordo 
com Hoff (2004), pelo programa de incentivo, busca-se incrementar vendas, antecipar 
receitas, reduzir estoques, lançar novos produtos, aumentar o nível de satisfação do 
colaborador e do cliente, aumentar a produtividade, aperfeiçoar técnicas e o desenvolvimento 
da organização.  

A crescente busca pela aplicação destes programas nas organizações vem gerando 
crescimento deste nicho econômico para o turismo. Presto (2005, p.4) sucintamente apresenta 
dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) mostrando que os segmentos turísticos 
que mais devem crescer são os de eventos, de aventura e incentivo. De acordo com dados da 
entidade, a quantidade de “viajantes de incentivo” deve chegar a 1,6 bilhões até 2020. 

O prêmio no marketing de incentivo é sustentado pela motivação, reconhecimento e 
recompensa. A motivação como um impulso interior que os envolvidos apresentam ao querer 
chegar a determinado objetivo, os vencedores em programas de incentivo buscam o 
reconhecimento através de divulgação, a recompensa é o ápice do Marketing de Incentivo. 

A recompensa financeira não deve ser considerada como único tipo de prêmio ideal e 
nem o único desejo dos participantes: “o dinheiro não é o único incentivo que pode ser usado. 
Uma grande variedade de outras opções está disponível, sendo que uma delas pode 
representar recompensas desejáveis”. (HOLMES e SMITH, 2001, p. 40) 

 Uma das opções de prêmios com melhor recall (tempo de memória) são as viagens de 
incentivo, que proporcionam melhor efeito residual por estarem associadas a momentos 
agradáveis, para Presto (2005), os prêmios em viagens podem durar até 12 anos, rendendo 
fotos, histórias e satisfação familiar. Com base no mesmo posicionamento, Motta (2004) 
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considera que, se naturalmente lembranças de uma viagem duram mais de 10 anos, uma 
viagem de incentivo com foco no aprendizado, dura a vida toda. Dessa forma, o produto 
Missões, por meio de seu vasto legado histórico e importância na formação, principalmente 
do sul do Brasil, da Argentina e do Paraguai, permite uma coleta de riquezas, de aspectos e 
manifestações culturais. 

Nas viagens de incentivo, normalmente os contemplados viajam para um destino 
preestabelecido, sendo o roteiro desenvolvido especialmente para este fim, são produtos 
diferenciados, preparados sob medida conforme o perfil social, econômico e cultural que 
melhor se adapte à organização. Torres (2001, p. 56), complementa que o diferencial é que irá 
fazer com que os premiados se sintam realmente reconhecidos, como os verdadeiros 
campeões, aqueles que se destacaram e por isso, ganharam merecido prêmio. 

As viagens de campanhas possuem características básicas de viagens turísticas, no 
entanto, são moldadas a fim de atender as expectativas dos vencedores, conseqüentemente 
atingindo os anseios da campanha. Neste contexto, pode ser encarada como uma viagem de 
incentivo uma atividade turística que consiste na organização de viagens de turismo, lazer ou 
recreação aos empregados de uma organização, com a finalidade de motivá-los, estimulá-los e 
premiá-los por suas atividades desempenhadas (MONTEJANO, 1999). 

O colaborador é o principal instrumento para a empresa fidelizar e manter o cliente. 
Se ele estiver motivado, estará impulsionado a realizar suas atividades da melhor forma 
possível fazendo com que o seu público alvo, o cliente, sinta-se satisfeito, pois estará 
recebendo um serviço qualificado. Tal afirmação, é justificada por Molleta (2002, p. 42), 
quando: "a qualidade tem um caráter corporativo, a vantagem competitiva está em prestar 
serviços de mesma qualidade a preços menores, ou qualidade superior a preços de mercado”. 
Esta é uma avaliação que refletirá na percepção do cliente, nas dimensões especificas dos 
serviços, na confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e tangibilidade. 

O destino Rota Missões, produto integrado do Circuito Internacional das Missões 
Jesuítico Guarani e do roteiro Foz do Iguaçu – Missões cresce no momento que integra as 
grandes organizações dos pólos industriais brasileiros às que possuem filiais nesta região. O 
produto possui um clima aconchegante e interiorano, o que permite uma viagem no tempo 
através da magia que envolve esta terra, com a saga jesuítica e dos índios guaranis e, agrega 
valores das diversas etnias que colonizaram a região. 

A Região Missões, ainda é possuidora de um Patrimônio da Humanidade 
(UNESCO), o Sítio Arqueológico de São Miguel e três Patrimônios Nacionais (IPHAN), o 
Sítio Arqueológico de São Nicolau, o Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir e o Sítio 
Arqueológico de São João Batista. Sendo considerados remanescentes civilizacionais 
Jesuítico Guarani, entre 1685 a 1753. Período em que foi organizada pelos jesuítas uma 
sociedade guarani altamente desenvolvida. 

A gastronomia tipicamente gaúcha, também apresenta traços da influência indígena 
e das etnias que colonizaram este chão, sendo observados ainda hoje nos diversos municípios 
a diversidade dos pratos típicos, mantendo a identidade cultural de cada etnia. 

O turismo é considerado o maior dos movimentos da história da humanidade e se 
caracteriza pela alta taxa de crescimento constante. Nesse sentido, pontua-se como 
prognóstico destas reflexões o pensamento de Coriolano (1998, p. 9), que vislumbra o turismo 
como uma das atividades mais promissoras para o futuro milênio. 

Tal referência também é sustentada por Middleton (2002, p. 89), quando acredita 
que este seja, o maior mercado em ascendência, servindo de maior indústria do mundo. Dessa 
forma, o crescimento do setor turístico mundial tem incentivado a criação e desenvolvimento 
de significativos atrativos turísticos, que competem cada vez mais entre si, a fim de atrair o 
maior número de visitantes. 
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O produto turístico caracteriza-se pela atração do núcleo receptor, sendo um 
complexo articulado de componentes que se conjuntam e operam no sentido de satisfação do 
turista. O produto turístico deve ser desenvolvido adequadamente, a fim de atrair turistas de 
mercados potenciais específicos e criar uma imagem positiva. É o sustentáculo da escolha de 
uma destinação ao invés de outra, como forma de posicionamento. Posicionamento este, 
reforçado por Lage e Milone (2001), que se refere ao deslocamento de fluxo de pessoas para 
determinada região tendo como componentes, o transporte, a alimentação, a acomodação e o 
entretenimento. 

O produto do turismo é composto de um conjunto de bens e serviços reunidos de 
interação e interdependência que o tornam extremamente complexo. Na posição de 
Ruschmann (2000, p. 11): "uma de suas características mais marcantes é que se trata de um 
produto imaterial, intangível, cujo resíduo, após o seu uso é uma experiência vivencial". 

Com base na referida posição, acredita-se que viajar é uma alternativa que engloba 
inúmeros desejos, sonhos e realizações, uma oportunidade de sair do cotidiano e vivenciar 
situações únicas e muitas vezes desconhecidas. 

Parte-se do preceito de que para se comercializar um pacote turístico, de forma 
segura e confiável, a agência ou operadora turística deve estar registrada na Embratur. Sendo 
assim, para Jeffris (apud Ruschmann 2000, p. 15) : "o produto turístico é como um pacote 
turístico que inclui as atrações, as facilidades e os transportes".  
 
3. Metodologia 

Para a classificação da pesquisa, tomou-se como base Vergara (2005, p. 46) que a 
qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a 
pesquisa é exploratória e qualitativa. Nas palavras de Mazzotti e Gewandsznajder (2001, p. 
147): “as investigações qualitativas, por sua diversidade e flexibilidade, não admitem  regras 
precisas, aplicáveis a uma ampla gama de casos”. Quanto aos meios, a pesquisa é de campo e 
bibliográfica. Para Vergara (2005, p. 47), a pesquisa de campo permite a realização de 
formulários que constituem a melhor maneira de se levantar dados e real interesse do público 
investigado, e bibliográfica, pela fundamentação teórica de base à investigação de viabilidade 
de inserção do produto Rota Missões como prêmio de campanhas de incentivo entre os 
entrevistados.  

A coleta de dados foi realizada via telefone, entrevistando-se o executivo 
responsável pelo setor de marketing ou gestão de pessoas das empresas pesquisadas, com 
perguntas abertas e semi-estruturadas, onde o entrevistador anotou as respostas dadas pelos 
entrevistados. Conforme Mattar (1997, p. 77), “na pesquisa qualitativa os dados são colhidos 
através de perguntas abertas”.  

O universo estudado abrange todas as organizações que constam no ranking das 100 
melhores empresas para se trabalhar no Brasil em 2005, segundo a Revista Exame. E a 
amostra, que representa a área de estudo, foi definida pela tipicidade, pelo fato das 30 
organizações selecionadas dentro do ranking, já desenvolvem campanhas de incentivo junto a 
seus colaboradores. “A tipicidade é constituída pela seleção de elementos que o pesq uisador 
considere representativos da população-alvo, o que requer profundo conhecimento dessa 
população” (VERGARA, 2005, p. 51).  
 
4. Análise e apresentação dos resultados 

 A Região das Missões está localizada no Sul do Brasil, apresenta clima sub-tropical 
com estações bem definidas. As Missões estão localizadas a uma distância de 460 quilômetros 
de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, e 420 quilômetros de Foz do 
Iguaçu-PR, segundo parque ambiental mais visitado do Brasil (SANT’ANNA, 2005).  
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A economia da região, no entanto, é substancialmente agrícola, no último ano gerou 
1,8% do PIB estadual e sua população está estimada em e 2,4% em relação à do Estado, 
representando uma população regional que gira em torno 310.000 habitantes de acordo com o 
senso demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  - IBGE (2004).  

Um dos roteiros é o Circuito da Imaginária Missioneira, que permite contemplar 
uma seleção de peças das Reduções Jesuíticas Guarani. O mesmo envolve cinco municípios 
com seus museus e igrejas. Cabe ressaltar que o Museu das Missões foi projetado por Lúcio 
Costa, e o Museu de Santo Antônio, possui o segundo maior acervo de miniaturas da arte 
Barroca do Brasil, conforme se verifica na Figura 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      FIGURA 1 - Circuito da Imaginária Missioneira 
       Fonte: Fundação dos Municípios das Missões, 2005. 

 
4.1 Fatores que levam a organização a implantar o marketing de incentivo 

Dentre as organizações pesquisadas, ou seja, 98% possuem como objetivo principal 
o desenvolvimento de campanhas de incentivo a fim de motivar os seus colaboradores no 
intuito de prestar aos clientes melhor serviço e bom atendimento, conseqüentemente, 
aumentando o faturamento e permitindo que o universo organizacional usufrua tal benefício, 
na forma de premiação. 

Confirmando esta questão, uma das empresas, do ramo de transportes, enfatiza que 
“a valorização do colaborador é a base para os resultados que dependem do empenho de 
todos”. Nas suas campanhas, a empresa também envolve os  familiares, pois são partes 
importantes no apoio ao colaborador. 

Verificou-se também, que algumas empresas premiam seus colaboradores com o 
interesse de reconhecê-los pela dedicação dispensada à organização. Uma empresa de 
medicamentos acredita que essa forma gera atração e retenção de talentos para a empresa, 
bem como apoio social para seus colaboradores. 

• Localização dos museus// Igrejas 
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Observa-se que as empresas têm como fatores determinantes do desenvolvimento de 
campanhas de incentivo, a integração social de grupos funcionais, o reconhecimento e 
valorização dos colaboradores da organização e seus familiares na conquista de prêmios e 
benefícios. 

Outro fator importante, trabalhado nas organizações estudadas, é a motivação e o 
estimulo à superação dos limites entre seus colaboradores, utilizando as suas potencialidades 
para atingir a meta desejada, ou seja, o prêmio.  

 
4.2 Média de tempo que as organizações aplicam cada campanha de marketing de 
incentivo 

Analisando os dados obtidos, observa-se que as organizações apresentam distintos 
períodos de tempo de desenvolvimento das campanhas. Em média, o período trabalhado é de 
um ano. A tendência é realizar neste período, outras campanhas de estímulo, de forma 
paralela, uma vez que na maioria das situações, os prêmios maiores são dispostos somente 
uma vez ao ano. 

As organizações que optam por campanhas paralelas, tendem a premiar seus 
profissionais conforme alcançam etapas determinadas, estando elas entre os períodos, de 
realização da campanha principal. Prêmios acumulados acabam por gerar a possibilidade de 
conquistar o tão esperado prêmio final da campanha. 

 
4.3 Tipos de prêmios são utilizados nas campanhas 

Os prêmios intermediários costumam ser bônus e incentivos financeiros (vouchers e 
cupons de descontos) em empresas conveniadas, brindes e sorteios de motivação, além de 
comissões extras, conforme produção no período da etapa. Aumento de salário geralmente se 
dá no final do ano quando todos se apresentam mais sensíveis e vulneráveis 
sentimentalmente. 

 Como premiação final das campanhas, são distribuídos os mais variados tipos de 
prêmios como: eletroeletrônicos, automóveis, micro-computadores ou viagens que estimulam 
o desejo do colaborador. Para marcar a finalização da campanha ou de anúncio de um novo 
programa, ocorrem normalmente a realização de festas, comemorações ou jantares para os 
ganhadores e colaboradores da organização. 

Salienta-se, portanto, que viagens como prêmios de campanhas têm sido um dos 
prêmios mais desejados pelos colaboradores. Enfatiza-se que este tipo de prêmio possui 
recall, ou seja, vida em memória muito maior que outros tipos de prêmios. 

 
4.4 Critérios utilizados para determinar o(s) vencedor (es) 

Dentro do período total da campanha, a organização traça etapas, as quais vão sendo 
atingidas, conforme se apresenta em análise à resposta dada na pesquisa.  

O principal critério estabelecido pelas empresas é pela quantidade de produção 
atingida, valendo-se de qual segmento e serviço a organização desenvolve determinada 
atividade. Outro critério utilizado é o cumprimento de regras e normas da empresa, como a 
sua missão, seus valores e seus compromissos, tanto com seus clientes, fornecedores ou 
colaboradores, como destaca uma rede de varejo de departamentos. Também são estipuladas 
metas baseadas em cotas, volume de vendas mensal e anual. Onde os colaboradores são 
envolvidos no clima de competição saudável e estimulados ao aumento na produção de 
serviços. Por outro lado, uma indústria automotiva entrevistada, tem em seus critérios a 
freqüência trabalhada e o número de dias sem acidentes na empresa, como critério de 
avaliação para posterior gratificação. 
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4.5 Modalidades de premiação (individual ou equipe) 

As organizações apresentam os dois tipos de modalidades de premiação em suas 
campanhas. Conforme já citado, as empresas declaram que existem prêmios por etapas 
atingidas no decorrer da campanha, até a sua finalização. Dessa maneira, as premiações são 
etapas conquistadas por equipes de trabalho, assim como pelo desempenho individual. 

As premiações por equipes tendem normalmente a serem festas, compensações 
salariais, brindes e comissões extras, incentivando o desempenho do grupo para melhorarem 
cada vez mais suas operações. Além disso, as organizações oferecem ao seu melhor 
colaborador, prêmios maiores de reconhecimento à dedicação prestada. Uma indústria de 
gêneros alimentícios afirma que costuma homenagear os seus colaboradores por tempo de 
serviço com Honra ao Mérito. 
 
4.6 Média de volume de recursos que as organizações investem nas campanhas 

Os valores estipulados para as campanhas de incentivo são geralmente definidos 
através de análise orçamentária da empresa e recursos a serem aplicados nos setores de 
marketing,  de gestão de pessoas e da controladoria. 

As empresas consultadas, na maioria de grande porte, incluídas no mercado nacional 
e internacional, não costumam divulgar os valores monetários diretamente envolvidos nas 
campanhas, no entanto, os deixam inclusos em seus balanços demonstrativos como 
investimentos em recursos humanos, marketing e ações sociais. 

Seguindo neste contexto, em cálculo médio dos valores citados pelas empresas que 
divulgaram os valores investidos, pode-se estimar que em geral, uma campanha, com distintas 
etapas, envolve em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano, mais o prêmio final 
estimado em cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  

 
4.7 Forma de decisão do prêmio da campanha 

Em geral, a decisão da escolha do prêmio das campanhas é realizada pela direção da 
empresa, sobre sugestão dos departamentos de gestão de pessoas e de marketing, visando 
despertar o interesse do colaborador por um prêmio inesperado, desde que esteja sob 
condições orçamentárias direcionadas a esse fim pela empresa. 

O produto Rota Missões, encontra-se em significativa vantagem, se forem 
analisados os possíveis pontos referidos: tratando-se da época da viagem, o produto proposto 
não é sazonal, está disponível em todas as estações do ano.  

Quanto à tendência do mercado, cada vez mais as pessoas estão interessadas em aliar 
lazer à cultura, sendo esse, o quesito de maior destaque no destino sugerido, dado que o 
produto turístico abrange excelente herança cultural, não somente pelo legado deixado pela 
civilização jesuítica guarani, mas também por toda a influência cultural dos distintos povos 
que colonizaram esta região. Cabe ainda mencionar, que a região possui atrativos turísticos 
distintos por se tratar da diversidade de etnias.  

 
4.8 Percepção dos colaboradores sobre as campanhas 

A principal percepção levantada pela organização, tendo em vista o envolvimento 
dos colaboradores, no momento da realização das campanhas de incentivo, é que os mesmos 
se sentem reconhecidos e valorizados pelo esforço e dedicação ao trabalho desempenhado. 
Além de proporcionar o espírito de competição e de desafio que é observado em toda a 
organização, por todos se sentirem seduzidos pelo comprometimento no contexto que envolve 
a campanha.  

Os colaboradores costumam ver nesse tipo de campanhas, condições de ampliação 
de seus conhecimentos e, também de assegurar a estes, níveis de qualidade de serviços e 
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produtos da empresa, mantendo e aumentando a sua competitividade mercadológica de forma 
planejada e sistêmica, capacitando-os a novos desafios. 
 
5. Conclusões 

A partir de estudo, percebeu-se que as empresas estão cada vez mais dispostas em 
alavancar a produtividade, buscando alternativas diferenciadas para desenvolvimento e 
melhoria no clima organizacional. Mediante a utilização do marketing de incentivo, os 
administradores encontraram uma excelente ferramenta para que os resultados desejados 
sejam alcançados com maior velocidade. 

A idéia principal é criar uma motivação interior no profissional, estimulando-o para 
que deseje alcançar os objetivos traçados, otimizando ao máximo as suas potencialidades. O 
resultado pode ser imediato, com profissionais satisfeitos, além de proporcionar melhoria no 
atendimento aos clientes e conseqüentemente, metas serão atingidas. 

Assim, foram identificadas às organizações que possuem potencial para utilizar o 
produto Rota Missões como prêmio de campanhas de marketing de incentivo, mediante 
levantamentos e estudos do atual mercado organizacional, sob ênfase das empresas que 
apresentam destaques na qualidade produtiva e que possuem ações de valorização de todo o 
quadro funcional. Verificou-se que o potencial destas empresas na aquisição do Rota Missões 
está no prêmio. Pois, as viagens possuem o maior índice de aceitação frente aos 
colaboradores, por aliar, lazer, cultura e descanso, como reconhecimento pelos resultados 
alcançados. Esta é uma viagem inusitada, diferenciada da realidade do ambiente 
organizacional, pois a essência do prêmio das campanhas é justamente permitir a motivação e 
o anseio por algo maior e, desta maneira, proporcionar momentos de prazer, inspiração e 
encontro interno com o público-alvo. 

Cabe salientar, entretanto, que muitas das organizações analisadas ressaltaram 
viagens com um grande nível de satisfação junto a seus colaboradores, por possuir grande 
eficácia em nível motivacional estratégico no ambiente empresarial. 

A premiação de viagem como forma de incentivo é o apelo que mais mexe com a 
imaginação de todos, e como ingrediente de motivação, é o que obtém o melhor resultado, 
porque se apela aos “sonhos” e estes se intensificam quando se oferece algo que não é 
tangível e que normalmente não estava incluída entre as prioridades e necessidades dos 
ganhadores. Por isso, este estudo se propõe a promovendo a Rota Missões, apesar da 
magnitude que envolve um roteiro integrante do Circuito Internacional das Missões Jesuíticas, 
único circuito turístico da América Latina, e que também está agregado no programa de 
roteirização Foz do Iguaçu – Missões, apesar de ser pouco explorada e conhecida. 

Busca-se com uma premiação por meio de viagem de incentivo, aliar o 
reconhecimento e a valorização do profissional com o entretenimento e ainda, tendo como 
foco o aprendizado, que pode se constituir como uma recompensa pelo seu trabalho na 
organização. Neste caso, o Rota Missões possui roteiros de turismo histórico, como  
Patrimônio da Humanidade e Patrimônio Nacional, acrescido ainda de turismo rural, onde é 
proporcionado um contato direto com as belezas naturais, de turismo étnico, que pode 
oferecer desde o conhecimento de diferentes raças, até uma busca por raízes culturais e 
religiosas dos antepassados, do turismo místico, com visita a lugares exóticos, que podem 
propiciar momentos de meditação, descanso e de cultura. 

Tendo em vista, a grande aceitação do estudo perante as organizações contatadas e a 
comprovação da satisfação, segundo dados levantados, de todos os envolvidos nas empresas 
que trabalham com programas de incentivo, cabe concluir que o produto Rota Missões, por 
possuir ingredientes favoráveis ao desejo de conquista, pode elevar os índices de motivação 
diante dos colaboradores e deve ser oferecido às instituições como prêmio, além de aproveitar 
a tendência em ascensão no mercado mundial do turismo. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 9 

Em virtude destas informações, propõem-se às agências e operadoras de turismo, 
juntamente com a Fundação dos Municípios das Missões, a formatação de pacotes turísticos, 
visando promover o Rota Missões entre as empresas que aplicam campanhas de incentivo ou 
que possuam interesse em trabalhar com esse segmento, a fim de estimulá-las a adotarem o 
produto em suas campanhas, após o acesso de informações de todo o potencial existente no 
pacote. 

Dessa maneira, a proposta é considerada viável por ser muito mais do que uma 
simples alternativa de motivação pessoal ou de gratificação pelo desempenho prestado, mas 
também, por estimular a produtividade e qualidade de vida dos envolvidos neste tipo de 
programa. 
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