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RESUMO 
 

As pesquisas teóricas sobre Recursos Humanos, absenteísmo e 

endomarketing focam suas funções e conceitos de como devem ser 

administrados dentro da empresa o seu mercado interno para obter o objetivo e 

identificar a influência na prática com os funcionários da organização, 

verificando assim a satisfação e a insatisfação deste mercado interno que ali 

esta sendo aplicada. Além disso, verificar a percepção dos clientes internos 

perante o trabalho realizado por esta organização. 

 

Palavras-chave: endomarketing, absenteísmo, aplicabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O Setor de recursos humanos tem como uma de suas 

responsabilidades, verificar e implantar soluções para que os colaboradores da 

organização possam ter uma visão maior sobre a empresa. Para aplicar este 

conceito de RH é necessário primeiramente verificar qual a real situação do 

público interno. O endomarketing é uma ferramenta utilizada para satisfazer e 

oferecer ao seu cliente interno, um melhor ambiente de trabalho e assim fazer 

com que diminua o absentismo dentro da empresa. 

 Todos estes conceitos como recursos humanos, endomarketing e 

absentismo, têm como objetivo melhorar o andamento de seus capitais 

intelectuais e clima organizacional, mostrando todo o desenvolvimento da 

função do endomarketing dentro da organização, obtendo resultados 

esperados com a equipe da empresa.  

 O absenteísmo no trabalho acarretam diversos problemas para a 

organização e, na maioria das vezes, indica a existência de problemas 

relacionados às condições de saúde do trabalhador, a falta de condições de 

higiene e segurança no trabalho, que provocam acidentes de trabalho e, ainda, 

a insatisfação dos trabalhadores com condições de trabalho. 

 O endomarketing é uma ferramenta muito utilizada nas empresas que 

analisam o absentismo mensalmente de seus funcionários, esse processo 

ajuda no desenvolvimento e na cultura da empresa que nela tange. 
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1.1. Problema 
 

É possível aplicar a ferramenta de endomarketing como busca de 

melhoria na redução do absenteísmo? 

 

1.2. Hipótese 
  

 A empresa poderia desenvolver técnicas de endomarketing com os 

funcionários para mostrar a importância que cada um tem dentro da empresa 

ao cumprir corretamente os horários e suas funções e assim fazer com que não 

haja elevação nos índices de absenteísmo. 

 

1.3. Justificativa 
 

 O absenteísmo quando medido com a equipe, mostrará qual é o 

desenvolvimento dos mesmos para com a empresa e de que forma poderão 

ser implantadas as atividades de endomarketing, obtendo um resultado 

esperado com o desenvolvimento e comprometimento da equipe. 

 A aplicação bem efetuada das diversas ferramentas do endomarketing é 

capaz de tornar o funcionário mais comprometido com a postura e cultura da 

empresa, mesmo tendo mudanças, pois irão sentir-se mais seguros e 

confiantes na área em que atuam na organização.  

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo Geral 
  

 Para a empresa a visão de absenteísmo é verificar se seus funcionários 

são ou não comprometidos com a produção e crescimento da organização, 

para isso precisa-se desenvolver o endomarketing, aplicar atividades em que 

os funcionários possam se motivar e ao mesmo tempo se satisfazer 
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melhorando assim seu desenvolvimento dentro da empresa, e diminuir o 

absenteísmo mensalmente.  

  

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Definir endomarketing; 

• Citar as ferramentas de endomarketing; 

• Relacionar a aplicabilidade do endomarketing na gestão de pessoas; 

• Redefinir motivação; 

• Conceituar absenteísmo; 

• Avaliar a aplicabilidade do endomarketing como instrumento de redução 

do absenteísmo; 

 

1.5 Delimitação 

O papel dos funcionários de uma organização na qualidade dos seus 

produtos e serviços e consequente atingimento de seus objetivos corporativos 

torna-se crescentemente e crucial o investimento em pessoas.   

Parte da atenção dedicada ao pessoal relaciona-se ao conceito de 

marketing interno ou endomarketing que visualiza os funcionários como 

clientes internos e suas tarefas como produtos internos. Toda organização 

precisa vender as tarefas aos funcionários antes de vender seu serviço aos 

clientes externos. Em outras palavras, satisfazer às necessidades dos clientes 

internos melhora a capacidade de satisfazer às necessidades dos clientes 

externos.   

Para Brum, autora do livro “Um olhar sobre o marketing interno” (2000), 

passeia pelos conceitos que formam o marketing interno, e o define: “e dar ao 

funcionário educação, carinho e atenção, tornando-o bem preparado e bem 

informado para que possa tornar-se também uma pessoa criativa e feliz, capaz 

de surpreender, encantar e entusiasmar o cliente”. Acrescenta, ainda, que “é 

um esforço feito por uma empresa para melhorar o nível de informação e, com 

isso, estabelecer uma maior aproximação com o funcionário”. Segundo a 
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autora, o marketing interno está voltado para um processo de comunicação 

interna. 

Com base nesse conceito, constata-se que o conceito de marketing 

interno ou endomarketing envolve temas como: motivação dos funcionários, 

comunicação, comprometimento, valores, instrumentos de marketing e 

satisfação do cliente. Por isso a importância de promover ao colaborador 

ferramentas que façam com que ele se sinta realmente parte da engrenagem, 

parte do todo. 

O endomarketing bem utilizado fará com que o colaborador tenha uma 

visão compartilhada sobre o negócio da empresa, incluindo itens como gestão, 

metas, resultados, produtos, serviços, comprometimento (absenteísmo) e 

qualidade de vida no ambiente de trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 O presente trabalho visa analisar conceitos teóricos, sob uma 

abordagem de gestão de pessoas, as relações de troca que acontecem entre a 

organização e seus funcionários - os quais, analogamente, seriam 

considerados como clientes internos. 

 

2.1 Recursos Humanos 
 

Os Recursos Humanos são um dos cinco "recursos básicos" de uma 

organização, conjuntamente com os recursos materiais, financeiros, comerciais 

e administrativos. Estes recursos, à versão dos administrativos que incluem 

todos os sistemas de tomada de decisões e de comando da organização, 

requerem complexos processos de gestão. (CHIAVENATO, 1987, p. 74). 

Ainda segundo Chiavenato (2004, p.27), o setor de recursos humanos, 

conhecido nos dias de hoje como gestão de pessoa é de extrema importância 

dentro de uma organização, pois é o responsável pela organização e 

planejamento dos futuros e presentes funcionários da instituição da empresa. A 

base da excelência empresarial em plena era do conhecimento tem sido o 

elemento humano.  

Segundo Figueiredo (1999, p.37) o setor de Recursos Humanos não é 

simplesmente folha de pagamento, admissão, demissão, treinamento. Estas 

atividades são de sua total responsabilidade, mas na verdade à área de RH 

tem duas funções sendo a primeira função, gerarem valor para a cadeia 

produtiva através da captação e retenção de talentos e a segunda função vem 

a ser ajudar a construir sonhos no coração e na mente das pessoas.   

 

2.1.1 Gestão de Recursos Humanos 
 

Segundo Chiavenato (1999, p.179), a administração de Recursos 

Humanos consiste, no planejamento, na organização, no desenvolvimento, na 

coordenação e no controle de técnicas capazes de promover o desempenho 
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eficiente do pessoal, ao mesmo tempo em que a organização representa o 

meio que permite às pessoas que com ela colaboram alcançar os objetivos 

individuais relacionados direta ou indiretamente com o trabalho.   

 Para Vergara (2000, p.9), a área de Recursos Humanos é de 

importância para a organização, primeiro porque passamos maiores parte de 

nossas vidas no interior da empresas e segundo, porque as empresas podem 

ser tudo, mas nada serão se não houver pessoas a definir-lhes a visão e o 

propósito, a escolher estruturas e estratégias, realizar esforços de marketing, a 

administrar recursos financeiros, a estabelecer metas de produção, a definir 

preços e tantas outras decisões e ações. 

As empresas vêem o setor de Recursos Humanos o meio mais 

importante para a realização de mudanças na organização com intenção de 

chegar a um objetivo de deixar o ambiente de trabalho favorável para os 

colaboradores, Ubrich (2001, p.280) afirma que as ferramentas para criar 

organizações competitivas provêm da redefinição e aprimoramento dos 

recursos humanos. 

Embora no Brasil, ainda se observe uma postura mais conservadora na 

gestão de RH, recentemente as empresas mais conscientes de suas 

necessidades humanas, têm direcionado ações no sentido de conquistar a 

participação efetiva de seus colaboradores. Um dos meios empregados, nesse 

sentido é a adoção do endomarketing, na tentativa de caracterizar um 

envolvimento negociado e não imposto. 

As empresas têm exigido muito dos profissionais de gestão de pessoas, 

trazerem para dentro da organização pessoas capazes de aplicar práticas de 

RH com o intuito de executar estratégias, operar eficientemente, envolver e 

comprometer funcionários e gerenciar a mudança gerando valor para a 

organização e garantindo bons resultados em um mercado cada dia mais 

acirrado. Nunca as pessoas foram tão importantes nas empresas quanto hoje. 

(BOHLANDER, 2003, p.02). 

É importante destacar que, para um programa de marketing interno dê 

resultados favoráveis, o primeiro passo para sua implantação deve ser o 

conhecimento profundo, por parte da empresa, de seus colaboradores. 
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2.1.2 Políticas de gestão de RH 
 

 Chiavenato (1995, p.106), diz que as políticas de RH podem estar 

contribuindo para a redução dos índices de absenteísmo e de rotatividade e 

para a produtividade do profissional, melhorando a qualidade de vida no 

trabalho do colaborador.  

 Relações Humanas compõe uma teoria de que o homem é visto apenas 

como um elemento capaz de produzir, mas o mesmo necessitava ser 

entendido também como um ser social, vez que a “felicidade humana passa a 

ser vista sob um angulo diferente, pois o homo economicus cede lugar para o 

homem social” (CHIAVENATO, 2000, p. 125). 

 Além disso, o endomarketing não pode ser confundido com o simples 

oferecimento de um pacote de benefícios, mas é obvio que estes fazem parte 

da contrapartida que a organização deve apresentar, para que o 

comprometimento tenha base não só um “contrato psicológico” mas inclua 

condições materiais desejáveis pelos empregados. 

 

2.1.3 Desenvolvimento dos Recursos Humanos  
 

  Quanto mais forte a cultura organizacional, menos os administradores 

precisam se preocupar em desenvolver regras e regulamentos para orientar o 

comportamento dos funcionários (ROBBINS, 2002, p. 502). 

 Muitas organizações necessitam de uma visão e uma estratégia clara e 

objetiva que descrevam como as empresas devam alcançar esta visão. Todo 

funcionário deve entender de que maneira sua função contribui para realizar a 

estratégia. O desenvolvimento de pessoal garante que a organização possa 

alcançar sua estratégia. (CHIAVENATO, 2000, p. 105). 

Segundo Lobos (1979, p.58) o desenvolvimento de RH pode ser definido 

como: um amplo e contínuo esforço educacional planejado pela empresa, para 

diagnosticar, motivar e facilitar os desempenhos presente e futuro do gerente, 

através do aprimoramento de seus conhecimentos e habilidades e ou a 

mudança de suas atitudes. 
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3. ABSENTEISMO 
 

 Couto (1987, p.45) diz que o absenteísmo é decorrente de um ou 

mais fatores causais como: fatores de trabalho, fatores sociais, fatores culturais 

e de personalidade e fatores de doença. O autor reforça que o relacionamento 

deficiente entre supervisor e operador, o bloqueio de carreira dos mais 

capazes, os critérios desiguais para ascensão de cargos, a organização 

deficiente da área de trabalho são as ocorrências no ambiente de trabalho, que 

o homem percebe como desfavoráveis. 

Segundo Souto (1998, p, 63) o absenteísmo é tão complexo que exige 

um trabalho multiprofissional na instituição, já que, na causa do mesmo, há 

muito mais fatores do que a simples doença.  

 Para Midorikawa (2000, p. 92) a expressão absenteísmo quer dizer que 

existe uma razão da baixa produtividade em inúmeras organizações. No campo 

empresarial, a falta no trabalho se perpetua por inúmeras razões como: 

doenças, acidentes de trabalho, direitos legais (doação de sangue, participação 

em júris ou eleições, licença maternidade, entre outros.), fatores sociais 

(doença de familiares), fatores culturais (emendar feriados, feriados religiosos 

não oficiais) e a falta não justificada.  

 Couto (1987, p.51) complementa que o absenteísmo excessivo não só 

impede cumprimento das metas propostas, causando dificuldades 

operacionais, como desintegra a equipe de trabalho e traz desconforto para a 

comunidade e servidores pela demora no atendimento. 

 

3.1 Classificação 
 

 De acordo com Fiorelli (2004, p.276) a palavra estresse não deve ser 

confundida com ansiedade, ele é uma perturbação que causa distúrbios no 

bem estar das pessoas e surge em função de estímulos físicos ou emocionais 

e que causa efeitos negativos no organismo (físico ou psicológico), e o que 

estressa uma pessoa pode não estressar a outra. 

Segundo Midorikawa (2000, p.65) descreve dois tipos de absenteísmo: o 

absenteísmo pela falta ao trabalho e o absenteísmo de “corpo presente”. 
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Para Rabuski; Schaffrath (2002, p.25), o absenteísmo entre mulheres 

pode ocorrer por problemas específicos, já que mesmo entre as empresas com 

ambulatório interno existe apenas um clínico geral e estas precisam se 

ausentar em casos de gravidez e problemas relacionados e por doença entre 

os filhos, já que na maioria das vezes quem arca com a responsabilidade de 

levá-los ao médico são as mães. 

Outro tipo de absenteísmo que posso ter na empresa é quando 

acontecem conflitos internos, seja com um chefe ou um colega e a situação 

ficar mal resolvida, o empregado pode começar a faltar em motivo de represália 

a situação, por achar que há preferência da empresa pelos outros funcionários 

envolvidos, questão semelhante acontece quando supervisores em alguma 

situação acabam demonstrando preferência por algum empregado e fazendo 

com que outros se sintam desprezados (RABUSKI; SCHAFFRATH, 2002, p. 

36). 

Segundo Fiorrelli (2004, p.283), outros fatores que podem causar o 

absenteísmo é a competência técnica do funcionário, quando ele não se 

atualiza de forma a manter o emprego ou continuar competitivo no mercado de 

trabalho, surgem sentimentos de insegurança, grande dependência das função 

que são realizadas. 

3.1.1 Motivos 
 
 As ausências dos trabalhadores, bem como os atrasos, acabam 

prejudicando o andamento dos trabalhos na organização. É necessário que se 

faça um estudo para verificar o motivo pelo qual as pessoas se ausentam do 

seu posto de trabalho. 

As causas do absenteísmo podem estar ligadas à organização: 

supervisão deficiente, empobrecimento de tarefas ou ao funcionário, falta de 

motivação. As principais causas de absenteísmo são: doença, faltas voluntárias 

e faltas por motivos familiares (CHIAVENATTO, 1999,p.45). 

Segundo Robbins (2002, p. 135), os executivos que procuram eliminar 

os fatores que geram insatisfação podem conseguir paz, mas não 

necessariamente a motivação dos funcionários. 
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De acordo com Spector (2002, p.268), a principal abordagem sobre o 

porquê de o absenteísmo ocorrer, é focalizado no abandono como resposta ao 

trabalho ou condição de trabalho insatisfatória. 

 Para Castro (2001, p.37), nem sempre as causas do absenteísmo estão 

no próprio trabalhador, mas na organização, na supervisão deficiente, no 

empobrecimento das tarefas, na falta de motivação e estímulo, nas condições 

desagradáveis de trabalho, na precária integração do trabalhador a 

organização e nos impactos psicológicos de uma direção deficiente.   

 De acordo com Jucius (1979), entre as diversas causas do absenteísmo, 

as mais frequentes são: 

• As enfermidades, que em certos casos, chegam a ocupar até 50% nas 

listas das causas. 

• As doenças ocupacionais que minimizam a produção nas organizações. 

• Às horas de trabalho também contribuem para elevar o índice de 

absenteísmo, pois, os funcionários que trabalham além da sua carga 

horária em atividades repetitivas, são mais propensos a adquirirem as 

doenças ocupacionais. 

• As más condições de trabalho juntamente com a falta de interesse pelo 

serviço, também contribuem para o aumento do absenteísmo. 

• Os assuntos pessoais, o mau tempo e a falta de transporte, que 

parecem ser fatores simples, também elevam o índice de absenteísmo. 

• A atitude mental do individuo que pode ser influenciada por fatores 

sociais, econômicos e por diversas opiniões de outras pessoas. 

Para Robbins (2004. P. 153), “o estresse consiste numa condição dinâmica 

em que o individuo é confrontado com uma oportunidade, restrição ou 

exigência relacionada com o que ele deseja, e para o qual o resultado é visto 

como incerto”.  

Quando um funcionário se sente pressionado a atingir as metas propostas 

pela organização e não consegue, o estresse aumente e a frustração daquele 

funcionário com o trabalho também aumenta, podendo gerar faltas e 

consequentemente o aumento do índice de absenteísmo. 
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3.1.2 Métodos corretivos 
 

 De acordo com Cotec (1999, p.26) a melhoria contínua dentro da 

empresa com a aplicabilidade de alguma ferramenta faz com que seja 

proporcionada melhora em qualquer das dimensões do processo produtivo, 

fornecendo suportes que contribuam com a organização na redução de custos, 

tempo, podendo trabalhar com flexibilidade e maior segurança e, 

principalmente, melhorando o seu serviço. 

 O endomarketing deve buscar a revitalização da ideia de que as 

organizações e os indivíduos são interdependentes no alcance de seus 

objetivos. Assim, torna-se necessário incorporar a esta ação, uma noção de 

comprometimento, que represente uma forma de despertar e desenvolver, em 

seus colaboradores, criatividade e competência técnica e pessoal, além de 

propiciar uma participação dinâmica e efetiva, no processo de conquista e 

manutenção de clientes, para que ambos (colaborador e organização) se 

conscientizem dos passos necessários para evitar o fracasso, e chegar ao 

sucesso, que neste caso será compartilhado. 

 

3.1.3 Métodos avaliativos  
 

São técnicas utilizadas com a finalidade de obter informações sobre o 

comportamento profissional do funcionário, face ao posto de trabalho que 

ocupa na empresa. Em resumo, é um conceito dinâmico, pois os empregados 

estão sendo continuamente avaliados, seja formal ou informalmente, nas 

organizações. (VROOM, 1997, p.52). 

Segundo Castro (2001, p.41) medidas preventivas orientadas para o 

ambiente de trabalho físico, medidas processuais, administrativas ou 

disciplinares, são basicamente a prevenção e deve-se usar para diminuir o 

absentismo nas organizações.  

Quanto a solução para a redução ou eliminação do absenteísmo, vale 

ressaltar que não existe uma única medida, faz-se necessário adotar um 
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conjunto de ações de controle, para só então aplicar as ferramentas do 

endomarketing. Shaver (apud NASCIMENTO, 2003), aponta algumas ações: 

• Fazer levantamento das ausências para identificar as suas 

principais causas. 

• Avaliar as faltas justificadas por problemas de saúde, pois, a 

maioria das ausências é apresentada por motivos de doenças. 

• Realizar exames periódicos de saúde. 

• Acomodar adequadamente os funcionários que tenham algum tipo 

de limitação a um posto de trabalho adequado. 

• Verificar se as estações de trabalho, os equipamentos e os 

mobiliários são adequadas ao perfil do trabalhador. 

• Adotar medidas de higiene e segurança no trabalho. 

além de todas estas medidas, é importante ressaltar, que o papel do líder para 

ajudar a prevenir o absenteísmo, pois, ele poderá identificar em sua equipe os 

reais motivos das faltas, buscando alternativas que proporcionem ao 

empregado um ambiente de trabalho agradável, reduzindo assim, as 

tendências às faltas. 
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4. ENDOMARKETING 
  

O endomarketing é uma ferramenta de comunicação e integração 

contínua entre os colaboradores e a organização, e fortalece a 

responsabilidade de cada um sobre o resultado final. Passa a ser um 

instrumento fundamental que permite construir uma cultura organizacional 

fortalecendo o relacionamento entre clientes internos e externos. Para Bekin 

(2004), endomarketing é um instrumento que completa o esforço de marketing 

de uma organização, mobilizando seu público interno a aprimorar a cultura 

interna para prestar um bom serviço.  

A palavra endomarketing vem da junção de “endo” que provém do grego 

e quer dizer “ação interior ou movimento para dentro”, ou seja, endomarketing 

é marketing para dentro. (BRUM, 1998, p.11) 

Ainda segundo a autora (1998, p.71) mais do que simplesmente 

informação o endomarketing serve para disciplinar a direção da empresa para 

determinadas atitudes de aproximação com o funcionário. Nesse contexto, a 

comunicação é tratada de uma forma bastante simples: como um processo 

pelo qual idéias e sentimentos são transmitidos de indivíduo para indivíduo 

dentro de um mesmo ambiente de trabalho.   

Marketing Interno é atrair, desenvolver, motivar e capacitar empregados 

qualificados com trabalhos produtos que satisfaçam suas necessidades. É uma 

filosofia de tratar os empregados como clientes internos. (BERRY e 

PARASURAMAN, 1993: p. 177).  

O endomarketing é um conjunto de métodos e técnicas que, postos em 

prática em uma determinada ordem, permitirão à empresa aumentar seu nível 

de efetividade, em interesse de seus clientes e de seus próprios colaboradores. 

(LEVIONNOIS, 1993: p. 9). 

Para Kotler (1994, p. 37) marketing interno é a "tarefa de contratações 

acertadas, treinamento e motivação de funcionários hábeis que desejam 

atender bem os clientes". Ele se refere à diferença entre o marketing interno e 

o marketing externo. Para o autor, o marketing interno deve preceder o externo. 

É certo que não pode se ter um serviço excelente sem antes de preparar os 

funcionários da empresa para fornecê-lo.  
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 Segundo Brum (2005, p.31), a verdade é que o conceito de 

endomarketing cresceu muito, e hoje se pode chamar assim todo e qualquer 

esforço da empresa no sentido de estabelecer com os seus empregados um 

relacionamento produtivo, saudável e duradouro. 

Para Bekin (1995, p. 48), o conceito de Endomarketing relaciona os 

públicos interno e externo à organização, consistindo em ações de marketing 

voltadas para o público interno da empresa, com o fim de promover entre seus 

funcionários e departamentos valores destinados a servir o cliente. 

  

4.1 Satisfação e Insatisfação dos funcionários 
 

Segundo Robbins (2002, p.65), os principais fatores relacionados com a 

satisfação no trabalho são: o trabalho mentalmente desafiador, as 

recompensas justas, as condições adequadas ao trabalho, o apoio dos 

colegas, o ajuste da personalidade com o cargo e a disposição genética do 

indivíduo. 

A idéia de que as pessoas não escolhem seus empregos aleatoriamente 

é defendido pelo autor Robbins (2002, p.67), pois elas tendem a buscar, 

valores e habilidades. Os funcionários que apresentam melhor desempenho, 

em qualquer nível de satisfação permanecem na organização, pois são 

reconhecidos, elogiados e recompensados.  

Ainda para o autor, os colaboradores insatisfeitos podem optar por sair 

da empresa e buscar um novo emprego que lhes proporcione satisfação, assim 

como podem tentar melhorar as condições de trabalho através da 

comunicação, podem ficar esperando passivamente as condições melhorarem, 

mantendo-se fiel à organização ou ainda, reduzir seu empenho na realização 

das tarefas, aumentando os erros e o absenteísmo, ou seja, fazendo com que 

a situação piore. 

Segundo Xavier (2004), a insatisfação é a grande causadora de 

problemas no trabalho e na vida particular do homem moderno, tendo em vista 

que o ser humano só terá uma vida plena se o seu trabalho for realizador. 

Ressalta ainda, que o trabalho é provedor de amigos, de conhecimento, de 

novidades, criatividade, conforto, diversão e do fato da pessoa ter a sensação 
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de que pertence a algum lugar, identificando-se com o trabalho e com a 

empresa em que atua. 

Satisfação no trabalho é “um sentimento agradável que resulta da 

percepção de que nosso trabalho realiza ou permite a realização de valores 

importantes relativos ao próprio trabalho” (WAGNER III; HOLLENBECK, 2006, 

p. 121). 

De acordo com o autor Barçante & Castro (1999, p.11) o vínculo estreito 

entre a satisfação dos funcionários e a satisfação dos clientes cria uma relação 

de co-responsabilidade entre a empresa e os funcionários. Em função disso, a 

medida da satisfação dos funcionários proporciona um importante indicador 

dos esforços da empresa no sentido de melhorar a satisfação dos clientes e o 

desempenho operacional. [...] Fatores orientados para a segurança, saúde, 

bem-estar e moral dos funcionários devem ser parte dos objetivos de melhoria 

contínua da empresa. 

 

4.2 Planejamento e gerenciamento do processo de End omarketing 
 

 Segundo França (2006, p.132), á um conceito de qualidade de vida no 

trabalho que é o conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico e 

implantações de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais, 

dentro e fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de 

desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho. 

Para Brum (2000, p.58) é necessário um acompanhamento de todo o 

processo por um grupo de colaboradores das diversas áreas da empresa onde 

proporcionará um conhecimento profundo das reais necessidades dessas 

áreas e ajudará a traçar o planejamento e gerenciamento do processo de 

Endomarketing. Pois quando o marketing interno é bem feito, o marketing 

externo será muito mais abrangente. 

Ainda para o autor, o processo de implantação e consolidação do 

Endomarketing requer persistência, apoio do pessoal da área de Recursos 

Humanos, Marketing, Operacional, e, acima de tudo, da Diretoria. Os ganhos 

são imediatos, mas os resultados operacionais virão a partir do segundo ano 

de implantação. 
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Conforme Bekin (1995, p.65) o grande desafio do Endomarketing é 

proporcionar aos empregados uma condição de aplicação de valores como: 

transparência, empatia, afetividade, comprometimento e cooperação, 

transformando esses valores em crescimento e desenvolvimento dos 

empregados, e conseqüentemente, em ganhos de produtividade. 

 

4.3 Fatores determinantes em endomarketing 
 

Marketing é um negócio visto pelo seu resultado final, ou seja, pelo ponto 

de vista do consumidor. Quando o marketing é voltado para dentro, a regra 

permanece a mesma. Daí a importância de alguns fatores para que a 

informação (produto da comunicação interna) chegue até o seu destino nas 

condições necessárias para ser absorvida e respeitada. (BRUM, 1998 p.53) 

Um dos fatores mais importante para obtenção de eficácia do 

endomarketing é o plano de ação, porém seu processo de desenvolvimento é 

contínuo e, portanto, todos os outros fatores devem ser considerados. (BEKIN 

2004, p.42) 

 Ainda segundo Bekin (2004, p.42) o sucesso da implantação do 

endomarketing depende 10% do próprio programa ou plano. O gerenciamento 

e a execução ficam com a responsabilidade dos 90% restantes. 

 Segundo Brum (1998, p.54) existem fatores que determinam o sucesso 

ou o fracasso de um programa de endomarketing e que devem ser levados em 

consideração no momento em que os esforços estiverem sendo planejados, 

dentre eles: 

• A valorização da cultura e da intuição; 

• O endomarketing como um processo educativo; 

• Instrumentos que encantem o público interno; 

• A informação como responsabilidade da empresa; 

• A verdade e a mentira sempre aparecem; 

• As mensagens devem ser simples, curtas e claras; 

• O impacto visual a partir dos instrumentos.  
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4.3.1 Valorização da Cultura e da Intuição 
 

Quando se fala em cultura, fala-se em valores, crenças e 

comportamentos que permeiam uma empresa. Ela define o que a empresa 

considera importante e o que ela não considera importante. Se a estratégia 

define para onde uma empresa quer ir, a cultura determina como e talvez se 

ela chegará lá. (BRUM, 1998, p.54) 

Numa cultura avançada, todos devem falar a mesma linguagem, 

baseada em valores consensados. (CERQUEIRA, 2002, p.48). 

De acordo com Brum (1998, p.56) cultura é, portanto, um fator decisivo 

para o sucesso de um programa. 

 

4.3.2 O endomarketing como um processo educativo  
 
 Para Brum (1998, p.56), em primeiro lugar, é preciso lembrar que não 

existe mudança para melhor, sem que as pessoas sejam educadas para isso. 

 Segundo Cerqueira (2002, p.53), o grande desafio é criar uma política de 

educação permanente onde os funcionários são constantemente treinados e 

capacitados para se comprometerem às exigências empresariais. 

 O desenvolvimento de estratégias empresariais também esta 

relacionado com a aprendizagem. A conscientização da situação desejada e o 

esforço em unir competências para programar a mudança criam um processo 

de aprendizagem que é auto-alimentado por uma base forte que é a 

comunicação interna. (BRUM, 1998, p.58) 

 Ainda para a autora, educação, portanto, é um dos principais fatores a 

serem levados em consideração quando se está planejando um programa de 

endomarketing. 

 

 

4.3.3 Instrumentos que encantem o público interno 
 

Bekin (2004) expõe alguns aspectos que devem ser considerados na 

definição dos instrumentos utilizados internamente como: contatos diretos entre 
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os diversos níveis da empresa, processos de recompensa para o grupo e uma 

ampla rede de comunicação entre todos os níveis da empresa. 

Para Brum (1998, p.58), nenhuma metodologia pode substituir o instinto 

e a criatividade. Um profissional de comunicação social ou de recursos 

humanos, que tem sob sua responsabilidade um programa de endomarketing, 

deve administrar a sua criatividade no sentido de ser quase que um “produtor 

de Hollywodd”, identificando grandes ideias e buscando os recursos 

necessários para que os instrumentos criados consigam encantar o publico 

interno. Brum (1998) relaciona os instrumentos operacionais que podem ser 

utilizados: 

• Confecção de vídeos que podem ser institucionais, de 

apresentação dos produtos; 

• Manuais técnicos e educativos os quais apresentam os produtos, 

os serviços os lançamentos, as tendências (em relação à 

tecnologia e à moda); 

• Revista com história em quadrinhos; 

• Jornal interno com utilização de vários encartes, como, por 

exemplo, áreas de recursos humanos, projetos, produção e 

associação dos funcionários. Pode ser utilizada, também, a 

versão do jornal parede; 

• Cartazes motivacionais, informativos e de forma de quebra-

cabeça, sempre com o objetivo de passar novas informações para 

a equipe interna; 

• Canais diretos (reunião com o diretor, presidência ou ouvidor 

interno); 

• Palestras internas, programas para apresentar novidades da 

empresa, as tendências e a evolução que a mesma teve; 

• Grife interna que pode ser utilizados em roupas, bonés e 

acessórios; 

• Radio interno para divulgação de notícias; 

• Vídeo jornal para a divulgação de lançamentos, pronunciamentos 

de diretores e gerentes; 

• Intranet; 
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• Convenções internas: uso da equipe interna para diculgação de 

atividades; 

• Manuais de integração: muito utilizados para divulgação de alguns 

aspectos da cultura organizacional.  

Vários são os instrumentos que podem ser utilizados. Eles apresentam 

uma variação em relação ao custo, nível de envolvimento, abrangência e 

durabilidade.  

Segundo Cerqueira (2002, p.71) os instrumentos de endomarketing que 

podem ser implementados são os mais variados, adequando-se apenas ao 

tamanho e necessidade de cada empresa.  

 

4.3.4 A informação como responsabilidade da empresa  
 

 De acordo com Grönroos (1995, p.280) gerentes, pessoas de contato e 

as de suporte necessitam de informações para que sejam capazes de realizar 

suas tarefas como líderes e gerentes e como prestadores de serviços a clientes 

internos e externos. Necessitam de informações sobre suas rotinas de trabalho, 

características das mercadorias e dos serviços, das promessas feitas aos 

clientes pelas campanhas publicitárias e pelo pessoal de vendas, e assim por 

diante. Também necessitam comunicar suas necessidades e exigências, suas 

visões de como melhorar seu próprio desempenho e suas descobertas sobre o 

que os clientes desejam. 

 Brum (1998, p.) expõe que, a informação e o conhecimento são o maior 

capital que uma empresa pode possuir. 

 Ainda a mesma autora, diz que a informação por sua vez, é decorrente 

de uma decisão tomada na parte de cima da pirâmide: direção da empresa. 

Essa informação, depois de trabalhada, deve descer para as chefias 

intermediárias e os funcionários comuns. 

 

 Segundo Brum (1998, p.64), em comunicação interna, a verdade parece 

ser inalcançável por si só, pois é mediada pelas versões decorrentes dela 

mesma. 
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 Numa cultura avançada, todos devem falar a mesma linguagem, 

baseada em valores consensados. (CERQUEIRA, 2002, p.48). 

 

4.3.5 Linguagem 
 

 A linguagem utilizada num programa de endomarketing te o 

compromisso da construção de um significado para as certezas e expectativas 

da empresa na cabeça e no coração das pessoas envolvidas. (BRUM, 1998, 

p.66) 

 Com o mesmo pensamento a autora, observa que o estudo de 

linguagem utilizada pelas empresas para se comunicar com o seu quadro 

funcional é fundamental. A produção de significado, dentro deste contexto, não 

é apenas uma tarefa da empresa, mas também do próprio funcionário. 

 

 Para Brum (1998, p.68), o aprendizado se dá 75% pela visão e apenas 

12% pela audição, o que significa que uma rádio interna tem muito menos 

eficácia do que um jornal interno, um vídeo ou um painel motivacional. 

 Toda empresa em qualquer organização tem um mercado interno de 

empregados que deve receber a primeira atenção. (GRÖNROOS, 1995, 

p.278). 

 Segundo os autores analisados, o endomarketing é uma das soluções 

para os problemas de envolvimento e comprometimento dos funcionários com 

a organização. Mas, como na implantação de vários outros instrumentos, é 

necessário que a empresa priorize o plano e que haja o envolvimento da alta 

administração, para que os resultados sejam alcançados, o que se percebe no 

dia a dia das organizações é que vários projetos são conduzidos 

simultaneamente, cada um exigindo dedicação e envolvimento da alta 

administração e chefia em geral, buscando assim a aceitação e o envolvimento 

de todos. 
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