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RESUMO 

 

Este trabalho teve como principal objetivo compreender o endomarketing e analisar 
a importância do mesmo como fator motivacional para os colaboradores internos 
dentro das organizações. Este tema foi escolhido por ser essencial dentro das 
empresas, apesar de ser considerado recente e pouco debatido. A medida em que o 
mundo se desenvolve, as necessidades mudam, assim o marketing interno é 
responsável por auxiliar na comunicação do gestor com o empregado, fazendo com 
que o diálogo interno se torne mais fácil. É importante também para o colaborador 
pois, ao ter suas necessidades saciadas, se sente valorizado e mais propício a se 
doar à empresa. Pôde-se observar ao decorrer deste projeto que empresas que 
utilizam a ferramenta endomarketing tendem a ocupar posições melhores no 
mercado competitivo por compreender e buscar satisfazer as necessidades básicas 
de seus colaboradores, os motivando e incentivando. Foi utilizado o método de 
revisão bibliográfica, obtendo como base teorias de diversos autores renomados que 
facilitaram para a execução desta obra. 
 

Palavras-chave: Endomarketing; Fator motivacional; Comunicação. 

  



 

ARAUJO, Bruna Cristina dos Santos Teixeira. The importance of Endomarketing 
in organizations for employee motivation. 2017. 32 sheets. Graduation in 
Business Administration – Anhanguera, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

This work had as main objective to understand the endomarketing and to analyze the 
importance of the same as motivational factor for the internal contributors within 
organizations. This theme was chosen because it is essential within the companies 
altthough it is considered recent and little debated. As the world develops, needs 
change, so internal marketing is responsible for helping the manager communicate 
with the employee, making the internal dialogue easier. It is also important for the 
employee because, having his needs satiated, he feels valued and more propitious to 
give himself to the company. It could be observed during the course of this project 
that companies that companies that use the tool endomarketing tend to occupy better 
positions in the competitive market for understanding and seeking to satisfy the basic 
needs of its employees, motivating and encouraging them. The bibliographical 
revision method was used, based on theories of several renowned authors that 
facilitate the execution of this work. 
  

Key-words: Endomarketing; Motivational factor; Communicate. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meio a tantas possíveis abordagens metodológicas dentro da 

administração, surgiu o Endomarketing, tema ainda recente que desperta interesse 

em pesquisa. Com a velocidade em que as mudanças são necessárias nas 

organizações, o conceito mais hierárquico, de uma empresa conservadora e 

introvertida deve ser repensado.  

O Endomarketing auxilia tanto os colaboradores quanto a empresa, assim 

este estudo busca mostrar para as empresas uma forma de entender e aplicar 

métodos eficazes e importantes dentro de suas organizações. O mesmo foi 

importante, pois ao analisar o Endomarketing observou-se que ele lida com 

cidadania, responsabilidade social e compatibilidade. 

Este estudo tem enquanto relevância acadêmica e social, o intuito de abordar 

um assunto recente na administração e que é de suma importância para as 

organizações e para a sociedade trabalhadora, uma vez que o endomarketing ou 

marketing interno tem o intuito de valorizar não somente o marketing para os 

clientes, mas também para seus colaboradores, fazendo com que os mesmos se 

sintam valorizados e motivados. 

Um fator importante que a pesquisa buscou compreender foi como o 

Endomarketing pode ser um fator meritório tanto para as empresas como para os 

funcionários, assim como entender o quanto um ambiente de trabalho motivacional 

influencia na melhoria da organização empresarial. Desta maneira buscou-se com 

esta pesquisa responder ao seguinte questionamento: Qual a importância do 

Endomarketing ou Marketing Interno nas organizações para a motivação dos 

colaboradores? 

O objetivo principal deste estudo foi compreender a importância do 

Endomarketing ou Marketing Interno nas organizações como um impulso para a 

motivação de seus colaboradores e possui como objetivos secundários os citados 

abaixo:  

• Explorar a importância que o Endomarketing possui dentro das 

organizações, assim como sua história e influência. 

• Entender as necessidades dos colaboradores e como tornar o 

ambiente de trabalho motivacional para os mesmos 



 

 

• Relacionar a importância do Endomarketing para motivar seus 

colaboradores, assim como saber a influência do mesmo para a melhoria dentro das 

organizações.  

Assim foi elaborado este trabalho de revisão de literatura qualitativa, baseado 

em livros, teses e artigos científicos. Obteve-se a visão de vários autores renomados 

como Saul Bekin (1995), palestrante e pioneiro do termo Endomarketing, e também 

o autor Idalberto Chiavenato (1999), muito reconhecido na área administrativa. Além 

do conceito base de vários outros autores renomados. 
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1CONCEITUANDO MARKETING 

 

Ao contrário do que se imagina o marketing já existe há quase seis séculos. 

Esta atividade é tão antiga quanto às primeiras vendas e trocas feitas nas antigas 

civilizações. A forma de se comunicar e tentar mostrar o valor do seu produto ou 

serviço para o cliente, já era bem presente naquela época. 

 Após a invenção da prensa tipográfica, onde a linguagem escrita começou a 

ser propagada, iniciou-se o marketing. Através de anúncios impressos em jornais e 

revistas, as pessoas praticavam o marketing de vendas, também conhecido como 

Outbound marketing (Marketing de saída). 

Com a evolução pode-se ver que o marketing é o meio de comunicação que 

busca agregar valor a produtos ou marcas, tendo como intuito satisfazer o 

consumidor final. Ao contrário de seu propósito inicial, no século XXI, marketing não 

é apenas vender, mas também é a arte de saber conquistar o consumidor e oferecê-

lo algo que vá satisfazê-lo, persuadindo-o a comprar. 

Pode-se ver que a arte de vender faz apenas parte do conjunto do marketing. 

De acordo com Drucker (1973) haverá sempre a necessidade de vender, mas a 

principal função do marketing é deixar o processo de venda mais fácil. Seu objetivo é 

conhecer a fundo o cliente e suas necessidades, para que assim o serviço ou 

produto seja adequado a ele e se venda sozinho.  Ou seja, o marketing auxilia para 

que o produto se apresente de forma a atrair o cliente. 

Segundo Kotler (2005, p.6) de acordo com uma definição social “marketing é 

um processo social por meio dos quais indivíduos e grupos obtêm aquilo de que 

necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos 

e serviços.” Assim observa-se que tanto Drucker quanto Kotler concordam que o 

Marketing não consiste somente no ato vender, sempre será necessário vender, mas 

cativar e entender a necessidade do cliente é primordial 

Desta forma torna-se claro que o marketing não é baseado apenas em 

vendas. Para Kotler (2010) marketing nada mais é do que a ciência e arte de 

explorar, criar e entregar valor para que sejam satisfeitas as necessidades de um 

mercado-alvo a fim de obter lucro. O marketing identifica os desejos e necessidades 

não realizadas. Define, mede e quantifica o tamanho do mercado e o potencial de 

seu lucro. 



 

 

Kotler (2000,p. 25) analisa que: 

 

Normalmente, o marketing é visto como a tarefa de criar, promover e 
fornecer bens e serviços a clientes sejam estes pessoas físicas ou jurídicas. 
Na verdade, os profissionais de marketing envolvem-se no marketing de 
bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, 
organizações, informações e ideias.  

 

Dessa forma observa-se que a ação de marketing engloba multitarefas, indo 

deste o ato de criar um produto ou serviço até sua divulgação. De acordo com Kotler 

(2010) na nova era do marketing existe influência nas mudanças de comportamento 

e nas atitudes do consumidor, assim o consumidor aborda um marketing cultural, 

colaborativo e espiritual. 

Ainda com base em Kotler (2010) o caráter do marketing se transforma à 

medida que os consumidores evoluem e se tornam mais culturais, espirituais e 

colaborativos. Isto posto, toda a ação de marketing deve estar voltada a entender as 

necessidades dos consumidores, para que assim o produto ou serviço seja 

adequado ao cliente. 

Souki (2000, p. 231) considera que: 

 

Marketing é a paixão pelo serviço extraordinário. Pelo deslumbramento dos 
clientes. Marketing é o suprassumo da criatividade e da comunicação no 
intuito de servir cada vez melhor, para servir cada vez mais. 
Marketing é a habilidade de comunicar-se de forma impecável com os 
clientes. Comunicar é possuir uma imagem interna de vencedor e passar 
essa imagem para os outros. É mostrar seu produto ou serviço com orgulho. 

 

Assim, entende-se que o marketing está ligado a criatividade e a 

comunicação para ter uma relação interpessoal com seus clientes. Drucker (1973) 

acreditava que os clientes pensam sobre o que o produto, ou serviço, pode fazer por 

ele no futuro. Para os clientes, seus próprios valores e necessidades são os que lhe 

interessam. Assim, para conseguir afirmar um negócio, deve-se primeiro pensar no 

cliente. Vendo seus comportamentos e suas expectativas. 

Observou-se então que o marketing não é inflexível, assim conforme os 

consumidores e colaboradores mudam, o mesmo se transforma. Essa transição é 

bem notada na mudança do marketing, quando se passa a basear o mesmo nos 

valores e desejos dos consumidores. Kotler (2010) nos mostra que os profissionais 
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de marketing precisam saber identificar os desejos e ansiedades dos consumidores 

para assim conseguir almejar os desejos de suas mentes, espíritos e coração.  

Ainda segundo Kotler (2000), os clientes podem ser anônimos para a 

instituição porém os clientes preferenciais não podem ser anônimos. Os clientes são 

atendidos como parte de um todo ou como parte de segmentos maiores dentro da 

instituição, os clientes preferenciais são atendidos de maneira individual. Os clientes 

são atendidos por qualquer um que esteja disponível já os clientes preferências são 

atendidos pelo profissional a eles designado. Assim conclui-se que cada cliente é 

único e deve ser atendido de forma que se sinta satisfeito e valorizado. 

Irá ser visto no próximo tópico a introdução do Endomarketing ou marketing 

interno, como também é conhecido. 

 

1.1 INTRODUZINDO O ENDOMARKETING 

 

O termo Endomarketing foi patenteado na década de 1990 pelo consultor 

Saul Faingaus Bekin, porém desde a década de 1970, a pratica de Endomarketing já 

vinha sendo usada por criação do próprio Bekin (BEKIN,1995). 

Kotler (2000) diferencia marketing interno e externo. Para ele o marketing 

interno deve vir antes do externo. Ele considera não fazer sentido divulgar a 

excelência de um determinado serviço sem antes ter treinado seus funcionários a 

atenderem com excelência. Ele ainda define o Endomarketing como a “tarefa de 

contratações acertadas, treinamento e motivação de funcionários hábeis que 

desejam atender bem os clientes”. (KOTLER, 2000, p. 34) 

De acordo com Kotler (2004) quando os empregados são bem escolhidos, 

treinados, respeitados e motivados, eles produzem mais e melhor. As empresas que 

contratam muito e não dão um bom treinamento ou até mesmo não dão treinamento 

nenhum, possuem pouca autonomia decisória e ainda vivem criticando os trabalhos 

dos colaboradores, quando os mesmos não produzem com a mesma eficácia.  

Kotler (2004, p. 49) ainda afirma que: 

 

Não é recomendável contratar empregados antes que a administração 
superior tenha definido claramente os valores, visão, missão, 
posicionamento, e público alvo da empresa. Só então se deve sair em 
busca das pessoas certas para treiná-las apropriadamente e lhes delegar 
responsabilidade sabendo que elas “viverão a marca da empresa”. 



 

 

 
Assim, a principal função do Endomarketing é motivar o funcionário. Ele visa 

“vender” o emprego e a empresa para o próprio empregado. Bekin (1995, p. 34) 

define o Endomarketing como a capacidade que a empresa possui de: “[...] realizar 

ações de marketing direcionadas ao público interno da empresa, com o fim de 

promover entre os seus funcionários e departamentos aqueles valores destinados a 

servir o cliente”. 

Deste modo, pode-se entender que Endomarketing é toda a ação de 

marketing, voltada para a satisfação, aliança e motivação dos clientes internos da 

empresa, que são os colaboradores. Tendo por objetivo oferecer um melhor 

atendimento aos clientes externos. Para Las Casas (2006) a satisfação dos clientes 

não será atingida se a equipe de funcionários não estiver satisfeita e não trabalhar 

motivada. 

Segundo Bekin (2004) a definição do marketing interno se dá da seguinte 

forma: 

 

O Endomarketing consiste em ações de marketing dirigidas ao público 
interno da empresa ou organização. Sua finalidade é promover entre os 
funcionários e os departamentos os valores destinados a servir cliente ou, 
dependendo do caso, o consumidor. Essa noção de cliente, por sua vez, 
transfere-se para o tratamento dado aos funcionários comprometidos de 
modo integral com os objetivos da empresa (BEKIN, 2004, p.03). 

 

Portanto fica claro que o Endomarketing vem sendo uma das principais 

escolhas das empresas por ter como objetivo motivar os colaboradores e, por 

consequência, melhorar a relação dos colaboradores com os clientes, aumentando 

as vendas e os lucros para as empresas.  

Enquanto Las Casas afirma que é necessário que os funcionários estejam 

motivados para que a satisfação do cliente final, Bekin reafirma que os clientes 

internos, como também são conhecido os funcionários, precisam estar motivados e 

interligados para assim atender melhor as necessidades dos clientes externos. 

Bekin (2004) acredita que os empregados são muito importantes para a 

publicidade da empresa, se estão descontentes e insatisfeitos com a empresa, 

podem fazer o marketing negativo da empresa, assim também ao contrário, quanto 

mais satisfeitos estiverem com a empresa, melhor irão divulgá-la. Desta maneira a 
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empresa mostra aos funcionários sua importância dentro da organização, fazendo 

com que eles se sintam valorizados. 

De acordo com Cobra (1993) quanto maior e melhor for o nível de 

relacionamento dos colaboradores na empresa, mais os mesmos produzirão e 

alavancarão maior competitividade. O nível de relacionamento interno está ligado ao 

nível de maior ou menor competitividade. 

Chiavenato (2004) define que as organizações precisam de pessoas 

motivadas, que sejam ativas e participativas no trabalho para obterem aumento na 

produtividade. Para que haja a satisfação do cliente externo, a empresa precisa 

satisfazer o cliente interno.  

Assim, Chiavenato e Cobra concordam que é necessário se obter um bom 

relacionamento interno entre os próprios colaboradores e é preciso que os mesmos 

estejam motivados e com suas necessidades satisfeitas para que haja uma boa 

produtividade e um bom atendimento ao cliente final. 

Cobra (1993, p. 471) expõe que: 

 

Deletar problemas de relacionamento e eliminá-los é tarefa do 
Endomarketing, ou seja, do marketing interno que deve vender às pessoas 
da organização o objetivos e as estratégias da empresa, para que todos 
vibrem num só sentido [...]. Controlar esse fator é por certo um dos novos 
desafios do profissional de marketing. 

 

De acordo com o que o próprio autor Cobra expôs, pode-se citar na diferença 

entre o Fordismo e o Taylorismo como uma base para se compreender o 

Endomarketing. Enquanto em um modelo não se pensava tanto nos colaboradores, 

o outro foi modificado tendo como base melhorar para os colaboradores, fazendo 

com que o próprio funcionário, que antes fabricava algo impossibilitado de consumi-

lo e comprá-lo, já que a produção do mesmo não era “em massa”, fazendo com que 

o mesmo, após essa mudança, pudesse comprar aquele produto, ajudando, na 

época, até mesmo no giro da economia. 

O marketing interno é usado nas empresas mais renomadas e bem-sucedidas 

que existem. A comunicação interna, interação do grupo e multifuncional são 

resultados vistos nas empresas que aplicaram o Endomarketing e obtiveram 

mudança. No próximo capitulo serão abordadas as necessidades dos indivíduos 

para que os mesmos se sintam motivados. 



 

 

2 MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Motivação vem da palavra “móbil” que significa mover e “ções” que significa 

ação. Segundo o Dicionário Aurélio (2010):  

 

Motivação – Ato ou efeito de motivar, exposição de motivos ou causas, 
conjunto de fatores, os quais agem entre si, e determinam a conduta de um 
individuo (móbil+ções). Motivar – Dar motivo a, causar, despertar o 
interesse por (aula, conferencia, atividade, etc.), ou de (alguém), incitar, 
mover, estimular. Motivo – causa, razão, Fim, Intuito. 

 

Portanto, a motivação pode determinar a conduta e o modo produtivo do 

indivíduo. De acordo com Maximiano (2000), a palavra motivação (derivada do latim 

motivus, movere, que significa mover) indica o processo onde um conjunto de razões 

ou motivos explica, induz, incentiva, estimula ou provoca algum tipo de ação ou 

comportamento humano.  

Assim, motivação pode ser entendida como um motivo que leva a ação assim 

como tudo aquilo que leva a pessoa a determinado comportamento. Outrossim, é 

uma energia que se dissipa, como um comportamento que tem por fundamento e 

principio algum motivo ou estímulo, desejo que impulsiona alguém numa dada 

direção. 

De acordo com Bergamini (2008) a motivação adquiriu diferentes 

interpretações com o passar do tempo, porém nenhuma delas pode ser considerada 

errada, ou uma destruir os argumentos da outra. 

Bergamini (2008, p.108) diz, “A motivação pode e deve ser considerada como 

uma força propulsora que tem suas fontes frequentemente escondidas dentro de 

cada um”. 

Isto posto, vê-se que cada um tem dentro de si uma força, seja ela um sonho 

ou um desejo escondido que quando posta para fora o motiva a seguir em frente e 

buscar realizá-lo. Assim entende-se que a visão de motivação é pessoal e diferente 

para cada individuo, tendo em vista que cada um possui um desejo e um sonho 

diferente. 

De acordo com Chiavenato (1999) com base nos estudos da teoria 

comportamental, o administrador precisa conhecer as necessidades do ser humano 



 

 

 

21 

para compreender o comportamento de cada ser e usar a motivação para melhorar a 

qualidade de vida dos colaboradores dentro das organizações. 

Desta maneira, é necessário saber motivar cada colaborador, identificando 

suas necessidades básicas para compreender seus comportamentos e buscar fazer 

com que esses colaboradores alcancem essa motivação. Uma equipe interna 

motivada, participativa e ativa consegue atingir metas maiores e assim conquistar 

um número maior de clientes. 

De acordo com o psicólogo americano Maslow (2000), cada ser possui uma 

hierarquia de necessidades que consistem na finalidade de atingir o topo da 

pirâmide, que é sua autorrealização. Para ele essa hierarquia é como uma escala de 

valores a serem transpostos, assim, na medida em que o individuo realiza uma 

necessidade, outra necessidade surge, exigindo que as pessoas constantemente 

busquem meios para se satisfazerem. Para motivar uma pessoa é preciso 

reconhecer as necessidades da mesma e tentar supri-las momentaneamente, até 

que outra necessidade surja e tome o lugar da anterior, dando continuidade assim 

ao ciclo das necessidades. 

Maslow (2000) define um conjunto de cinco necessidades: 

 

• Necessidades Fisiológicas (Básicas): Fome, sede, sono, sexo, abrigo. 

• Necessidades de Segurança: Simples fato de sentir-se seguro e 

estável, seja no lar ou em ambiente de trabalho. 

• Necessidades Sociais: Pertencer a um grupo, sentimento de amor, 

amizade, carinho. 

• Necessidades de Estima: Auto-apreciação, Autoconfiança, 

necessidade de respeito, status. 

• Necessidades de Auto-realização: São as necessidades mais 

elevadas, que estão no topo da hierarquia. Necessidade que cada um possui de 

superar a si mesmo. Realização de um sonho ou alguma grande conquista. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1: Pirâmide da hierarquia das necessidades 

 

Fonte: Adaptação de Chiavenato (2000). 

 

Segundo Maximiano (2000, p. 350), “a noção de que as necessidades 

humanas estão organizadas numa espécie de ordem ou hierarquia desempenha um 

papel importante no estudo do comportamento humano nas organizações”. 

Assim, quando a empresa consegue visualizar que os humanos possuem 

necessidades básicas ou primárias e necessidades secundárias, tentarão satisfazer 

suas necessidades primárias para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores 

dentro da organização e assim, consequentemente, os mesmos se sentirão mais 

motivados a produzir. 

Murrell (1977, p. 81): “é comprovadamente fácil interpretar situações com o 

seu modelo, mas algo mais espinhoso é testar realmente sua validade”. Muitos 

psicólogos concordaram com a teoria de Maslow, porém na citação de Murrell 

pudemos ver que ele julgava ser esta teoria difícil de aplicar dentro das 

organizações.  Assim, usando como premissa a teoria das necessidades de Maslow, 

o psicólogo americano Frederick Herzberg desenvolveu a teoria dos dois fatores, ou 

também conhecida como teoria motivação-higiene, para que fosse testado o 

comportamento das pessoas em situações de trabalho. 
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Na teoria dos dois fatores existe a divisão entre fatores higiênicos ou 

extrínsecos e os fatores motivacionais ou intrínsecos. Os fatores motivacionais ou 

intrínsecos estão relacionados com o conteúdo do cargo, fatores diretamente ligados 

com aquilo que o indivíduo faz. É preciso que o individuo esteja satisfeito com seu 

trabalho. De acordo com Maximiano (2000), o conteúdo do trabalho em que o 

individuo faz, produz satisfação para o próprio trabalho. 

Segundo Maximiano (2000), a estrutura e fundamento da Teoria dos dois 

fatores de Herzberg é de que, somente os fatores intrínsecos produzem a satisfação 

em um ambiente de trabalho. Já os fatores extrínsecos apenas influenciam no 

estado de satisfação do individuo dentro das quais o trabalho é realizado, eles 

podem reduzir a insatisfação.  

Ou seja, os fatores motivacionais que estão ligados ao funcionário 

desempenhar um trabalho que o motive e que ele goste, os companheiros de 

trabalho e os outros fatores diretamente ligados a ação do funcionário na empresa, 

são os que o satisfazem. Já os fatores extrínsecos, como o local de modo geral, 

higiene e coisas relacionadas a higiene, apenas influenciam na motivação, podendo 

deixar o funcionário mais satisfeito ou menos satisfeito. 

 

Figura 2: O oposto de satisfação não é insatisfação, de acordo com a Teoria 

dos dois fatores. 

 

Fonte: MAXIMIANO (2000). 

 

O principal aspecto é a proposição de que a satisfação e a insatisfação não 

são extremos opostos, mas sim dois processos diferentes que possuem influência 

de diferentes fatores. 



 

 

Deve-se ter em mente que as pessoas são quem constituem a maior parte da 

empresa, portanto elas precisam estar motivadas. De acordo com Bergamini (2008, 

p. 2):  

 

A primeira causa dos problemas motivacionais do presente tem sido 
denominar motivação como aquilo que nada tem a ver com ela. Usou-se, 
por muito tempo, considerar qualquer problema humano no trabalho como 
sendo causado pela falta de motivação dos empregados. 

 

Bergamini (2008, p. 181), também evidencia a relação de conflito com 

motivação quando diz “no caso do conflito, o comportamento motivacional é ativado, 

visando à redução de tensões intrapsíquicas que surgem devido ao não atendimento 

de uma ou várias necessidades”. Remetendo-nos as necessidades que os 

indivíduos possuem.  

Assim entende-se que todo o esforço para se compreender a necessidade do 

homem e a motivação humana vem de uma história, e o exame das diferentes 

etapas dessa história, poderá esclarecer muitas dúvidas e enganos com relação à 

este assunto. 

De acordo com Chiavenato (2014) a satisfação e qualidade de vida no 

trabalho estão interligados e diretamente relacionados com a maneira como a 

pessoa se sente na organização. O grau de satisfação no trabalho ajuda a atrair, 

reter e manter um bom clima organizacional, sadio e elevado, motivando e 

conquistando o comprometimento das pessoas. 

Para Chiavenato (2004) uma necessidade pode ser satisfeita, frustrada  ou 

compensada. No ciclo motivacional, a tensão provocada pelo surgimento da 

necessidade, na maioria das vezes, encontra uma barreira ou um obstáculo para 

liberar-se. A tensão que é presa no organismo procura sempre um meio indireto para 

sua saída, seja por via psicológica que pode ser em forma de agressividade ou 

tensão emocional, ou por via fisiológica como tensão, insônia, problemas digestivos. 

Outras vezes, a necessidade não é satisfeita nem frustrada, porém é transferida ou 

compensada. Assim, a satisfação de algumas necessidades é temporal e passageira 

e o comportamento é quase um processo de resolução de problemas, ou seja, de 

satisfação de necessidades, à medida que elas vão surgindo. 
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A motivação é o que impulsiona o trabalhador a produzir mais. Quando se 

tem um emprego em que se gosta ou quando se trabalha em uma empresa que se 

admira, a motivação para trabalhar é maior e assim a produção e a qualidade de 

trabalho ficam melhores. 

 

O clima organizacional é favorável quando proporciona satisfação das 
necessidades pessoais dos participantes, produzindo elevação do moral 
interno. É desfavorável quando proporciona frustração daquelas 
necessidades (CHIAVENATO, 2004, p. 53). 

 

Assim novamente nota-se que a satisfação das necessidades é de suma 

importância para a motivação dos colaboradores e o clima organizacional é o 

diferencial para que se tenha uma empresa com colaboradores motivados. Será 

abordado no próximo capitulo o endomarketing como influenciador motivacional 

dentro das organizações. 



 

 

3 ENDOMARKETING COMO FERRAMENTA MOTIVACIONAL 

 

O endomarketing se embasa na forma de capacitar, motivar e engajar, 

visando ao envolvimento dos objetivos de cada colaborador com a cultura da 

empresa. Assim, um dos maiores objetivos do endomarketing é gerar o 

comprometimento com transparência entre a empresa e seus funcionários. 

Observa-se que o Endomarketing vem sendo utilizado como uma alternativa 

moderna de aumentar o envolvimento e comprometimento dos funcionários através 

de uma boa comunicação interna. A empresa busca identificar, atender e satisfazer 

as necessidades dos funcionários que fazem com que a empresa funcione. 

Tavares (2010) enfatiza duas básicas funções de gerenciamento ao se falar 

em endomarketing, que são: motivação e comunicação. Tavares (2010, p. 20) diz 

que: 

 

A motivação é representada pelas atitudes dos funcionários. Gerenciar as 
atitudes dos funcionários significa motivá-los de forma planejada. Motivar 
um funcionário não pode ser confundido com “tapinha nas costas”, elogios e 
premiações esporádicas. [...] à medida que a empresa motiva o funcionário, 
ele está sempre mais proativo e desempenhando melhor suas tarefas. 

 

O autor enfatiza que toda ação para motivar os funcionários deve ser 

planejada e programada. Premiações e elogios nem sempre são formas de motivar, 

deve-se fazer com que o funcionário sinta-se parte da empresa e que o mesmo 

tenha seus valores reconhecidos. Quanto mais motivado o funcionário estiver, 

melhores se tornarão suas atitudes para a empresa e mais pro atividade o mesmo 

mostrará. 

Ainda de acordo com Tavares (2010) motivação e comunicação estão 

interligados no processo de Endomarketing. A comunicação auxilia nas atitudes, 

assim quanto mais informações os funcionários obtiverem sobre o negócio da 

empresa ou do produto desta empresa, mais motivados a tomarem iniciativas e 

implementar ideias, eles estarão. 

As pessoas são consideradas o maior investimento das organizações pois 

são elas que vão criar e manter a identidade da empresa. A gestão do cliente interno 

ganhou uma nova visão e vem tornando-se cada vez mais importante dentro das 

empresas para o alcance dos resultados. Para que haja um bom clima 
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organizacional é preciso haver motivação entre os funcionários. O endomarketing se 

faz o melhor caminho para auxiliar as empresas a cuidarem de seus colaboradores e 

assim atingirem um nível mais alto no mercado competitivo. 

Brum (2000) esclarece que o termo endomarketing é um neologismo - “endo” 

provém do grego e quer dizer “ação interior ou movimento para dentro”, e 

“marketing” quer dizer trabalhar o mercado . Além disso, endomarketing também 

pode-se entender como todo esforço feito por uma empresa para melhorar o nível de 

informação e, com isso, estabelecer uma maior aproximação com o seu 

funcionário/colaborador. Considera-se que se a empresa investir em técnicas de 

endomarketing, terá um colaborador mais integrado com as primícias e cultura da 

empresa. 

As empresas encaram um grande desafio que é compreender como conectar 

o pensamento dos empregados com os objetivos da empresa. Brum (2010) aponta 

que pelas técnicas de comunicação e marketing, pode-se produzir efeitos 

surpreendentes. A comunicação e o marketing interno estão diretamente 

relacionados à gestão de pessoas dentro das empresas. Brum (2010, p. 18) afirma 

que “pessoas felizes produzem mais e melhor”, assim, pode-se destacar essa como 

sendo a essência do endomarketing, ou seja, uma empresa constitui-se de pessoas 

e, quanto mais felizes os profissionais estiverem nela, melhor será o clima 

organizacional e por consequência melhor será a qualidade de seu serviço ou 

produto. 

Para Tavares (2010) a comunicação interna é de suma importância dentro 

das organizações e quando praticada geram fatores positivos para a mesma. Ainda 

de acordo com o autor, os fatores positivos são: 

• Motivar e integrar o público;  

• Desenvolver um clima favorável entre os funcionários;  

• Agilizar a tomada de decisão, buscando a eficácia e a eficiência nos 

processos administrativos;  

• Incentivar a proatividade nos recursos humanos;  

• Colaborar para a descentralização organizacional nos departamentos, 

setores e órgãos;  



 

 

• Promover, através de campanhas internas, novos produtos, novos serviços, 

resultados de pesquisa, informações sobre os clientes da empresa e etc. para o 

publico interno;  

• Criar uma boa imagem empresarial, valendo-se da transparência.  

Segundo Brum (2010), o Endomarketing surgiu como um modelo de 

estratégia de marketing para as empresas. Sabe-se que as empresas que adotam 

os programas de Endomarketing apresentam um histórico de resultados superiores 

aos das demais empresas, pois o mesmo auxilia no modo em que a empresa recebe 

e processa a mensagem dos colaboradores e ajuda a interpretar estas informações 

de modo que a comunicação entre funcionário e empresa se torne melhor e mais 

clara. 

Já para Bekin (1995) o Endomarketing surgiu para: 

 

Facilitar e realizar trocas, construindo lealdade no relacionamento com o 
público interno, compartilhando os objetivos empresariais e sociais da 
organização, cativando e cultivando para harmonizar e fortalecer essas 
relações e melhorando, assim, sua imagem e seu valor de mercado. 
(BEKIN, 1995 p 47) 

 

Desta forma pode-se ver como o Endomarketing auxilia a empresa a construir 

lealdade e bom relacionamento com seus clientes internos, assim como facilita a 

troca de comunicação entre ambas as partes. Para Bekin o intuito do Marketing 

Interno é fortalecer a relação interpessoal da empresa para fazer com que a imagem 

e o valor da mesma melhore e cresça no mercado. 

Além disso para Bekin (1995) um dos principais e primordiais objetivos do 

Endomarketing é estabelecer um processo contínuo de motivação e comunicação. 

Desta forma fica evidente que o Marketing Interno é um grande influenciador para a 

comunicação interna e motivação dos colaboradores dentro da empresa. 

De acordo com Zohar e Marchall (2006) conclui-se que “as empresas que têm 

alto nível de qualidade nos relacionamentos internos tendem a ter mais lucro” 

(ZOHAR; MARCHALL, 2006, p. 47).  Desta maneira, o bom relacionamento interno 

faz com que tanto os funcionários quanto a empresa acabem ganhando. 

Associa-se como maior fator motivacional aumentos salariais porém em 

muitos casos o conjunto de reconhecimento, recompensa pelo bom trabalho, pela 

confiança nos chefes e colegas, um ambiente seguro, bem estar, local que não 
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prejudique sua saúde, limpo e confortável, incentivam e motivam bem mais os 

colaboradores do que o próprio salário. Esses fatores motivacionais certamente 

levam os funcionários a trabalharem mais feliz, estimulando-os a busca por mais 

conhecimentos e por melhorias. 

Existe uma derivação do composto de marketing dos “4Ps” (Produto;Preço; 

Ponto e Promoção) para o interior da empresa, propondo assim os “4 Cs” do 

Endomarketing (Companhia; Custo; Coordenadores e Comunicação). O primeiro “C” 

da companhia seria a forma de procurar suprir suas necessidades e conseguir tê-los 

na empresa, o segundo “C” refere-se aos custos estabelecidos para os programas 

de ação para o próprio endomarketing, o terceiro “C” de gestores refere-se a como 

desenvolver e desempenhar o plano de ação do endomarketing para suprir as 

necessidades dos colaboradores e o quarto e último “C” é a comunicação com os 

colaboradores para mantê-los sempre informados sobre a empresa, conforme 

demonstrado no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Composto do Endomarketing 

 

Fonte: MASCARENHA; ZAMBALDI; MORAES (2011). 

 

Assim o composto de endomarketing tem o dever de ofertar, construir, 

monitorar, gerenciar e auxiliar na comunicação promovendo interação entre o 

colaborador e o empregador. Para Brum (2005) a comunicação é indispensável em 

todas as organizações  e o endomarketing obriga as empresas à serem mais 

empáticas no processo de comunicação com seus colaboradores para que não 

existam barreiras de comunicação que impeçam a transparência e confiança dos 



 

 

colaboradores na empresa. As empresas por sua vez precisam estar abertas para 

ouvir seus funcionários e aceitar suas sugestões 

Para Cobra (1997) a gestão do endomarketing é importante pois sua 

aplicação é primordial em empresas que desejam desenvolver-se e conquistar novos 

mercados. Estando dispostos a acompanharem as transformações na velocidade e 

intensidade em que ocorrem. 

Há também, de acordo com Brum (2000) uma nova tendência de 

endomarketing que é visar o funcionário como o maior trunfo e potencial estratégico 

da empresa, uma vez que a criação, desenvolvimento, operacionalização e controle 

das diretrizes estabelecidas virão dele. 

Porém essa relação de funcionário e empresa deve ser uma parceria onde 

ambas as partes saem em vantagem. As empresas que visam crescimento, 

vantagem competitiva e melhor qualidade em seus produtos e serviços devem 

investir na aplicação do Marketing Interno em suas empresas. 

Assim também, o processo de se ter o Endomarketing, auxilia aos  

funcionários que buscam um local de trabalho onde possam ter suas necessidades 

compreendidas, obtendo motivação, uma boa comunicação interna e liberdade para 

tomar a iniciativa de buscar um crescimento juntamente com a empresa, devem 

buscar empresas que adotam o Endomarketing. 

Portanto, o Marketing Interno é um processo que vem sendo comumente 

usado em empresas mais modernas que  buscam um bom relacionamento interno e 

que compreendem que os funcionários são a parte mais importante dentro das 

organizações. Empresas que adotam este processo tendem a ter funcionários mais 

motivados e envolvidos com os planos e cultura da mesma, por consequência, se 

tornam empresas com vantagem competitiva. As mais renomadas e atraentes 

empresas atualmente utilizam o Endomarketing como um fator motivacional para 

seus clientes internos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a influência do endomarketing dentro 

das organizações como fator motivacional para os colaboradores internos. Utilizou-

se como método de pesquisa a revisão bibliográfica baseando-se em autores 

reconhecidos e renomados na área administrativa. 

Iniciou-se o trabalho tendo por objetivo compreender a história do marketing e 

entender o inicio do endomarketing, definindo-o e compreendendo sua importância. 

A seguir compreendeu-se a motivação, usando definições e teorias para perceber as 

necessidades de cada ser humano e explicar a importância de se motivar os 

colaboradores dentro das organizações. Por fim relacionou-se o endomarketing com 

a motivação e assim foi possível chegar a resposta do questionamento principal 

deste trabalho. 

Assim, conclui-se que o endomarketing, apesar de ser relativamente recente, 

é de suma importância para o bom relacionamento entre empregador e empregado, 

fazendo com que consequentemente as empresas que possuem esta ferramenta, 

sejam renomadas e obtenham vantagem competitiva no mercado. Este trabalho 

pode ser de grande valia para que futuramente este tema possa ser aprofundado, 

abordando-se o endomarketing nos recursos humanos como influenciador da boa 

comunicação interna. 
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