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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo analisar e avaliar a satisfação dos clientes 
internos e sua influência no sucesso das empresas. Mostrar o papel do 
endomarketing para satisfação do público interno e consequentemente o sucesso 
que o mesmo traz na sua prática. Para tanto se buscou realizar um estudo de caso 
na empresa Líder Gás – Patos de Minas – MG. Foi realizada uma pesquisa de 
caráter descritivo e análise quantitativa e qualitativa, pesquisaram-se em livros, 
monografias, teses, dissertações e sites. Houve também a pesquisa exploratória, 
mediante entrevistas, com os funcionários da empresa e que sabiam do objetivo da 
pesquisa. Através do questionário aplicado na empresa podemos constatar que a 
empresa não aplica corretamente o endomarketing e que existe um nível de 
insatisfação dos funcionários, sendo necessárias ações corretivas. Concluiu-se com 
a implementação deste trabalho constatar que se faz necessário que tanto as 
grandes assim como as pequenas empresas necessitam enquadrar dentro de suas 
estratégias o endomarketing. Em um momento onde a forma que se trata seu 
público interno se torna diferencial para se obter excelência neste mercado instável, 
faz-se necessário utilizar ferramentas do endomarketing para esta motivação. 
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This study aimed to analyze and evaluate the satisfaction of internal customers and 
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their influence on the success of the companies. Show the role of end marketing to 

the satisfaction of the internal public and consequently the success that the same 

brings in its practice. In order to do so, a case study was carried out at Líder Gás - 

Patos de Minas - MG. A descriptive, quantitative, and qualitative research was 

carried out. It was researched in books, monographs, theses, dissertations and 

websites. There was also the exploratory research, through interviews, with the 

employees of the company and who knew the purpose of the research. Through the 

questionnaire applied in the company, we can verify that the company does not 

correctly apply the endomarketing and that there is a level of dissatisfaction of the 

employees, being necessary corrective actions. It was concluded with the 

implementation of this work to verify that it is necessary that both large and small 

companies need to fit within their strategies the endomarketing. At a time when the 

way your internal audience is treated becomes differential in order to achieve 

excellence in this unstable market, it is necessary to use endomarketing tools for this 

motivation. 

 

 

Keywords: Endomarketing, Motivation, Internal Public Satisfaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Marketing pode ser definido como um campo do conhecimento que 

conglomera todas as atividades referentes às relações de troca, orientadas para o 

contentamento dos gostos e necessidades dos clientes tendendo obter 

determinados objetivos para as empresas levando em conta sempre o impacto que 

essas ações podem causar a sociedade (LUZZI, 2006). 

O endomarketing é uma ferramenta utilizada pela a empresa para se alcançar 

um relacionamento positivo para com seus clientes internos tornando-se um elo 

entre o cliente, empregado e produto (PATRÍCIO, CÂNDIDO, 2016). 

O endomarketing teve seu surgimento com intuito de se analisar alternativas 

para cativar o cliente interno, isto é, os funcionários a se alcançar uma melhor 

imagem corporativa para com seus funcionários, tornando-se motivados. O seu 

papel e de extrema importância na organização, que visa um melhor entendimento 

entre áreas, contudo, é preciso ter um elo entre todos, pois o trabalho em grupo é 

fundamental para o sucesso e progresso de uma organização. Esse novo método 

esta associado a uma nova abordagem do mercado que esta em constantes 

mudanças e relacionado a um ambiente dinâmico. 

Este presente artigo mostra a importância do marketing nas empresas não 

somente para o cliente e, contudo, os funcionários, fazendo com que se tornem 

aliados da empresa e consequentemente aumento no desempenho e lucratividade. 

Empresas tem trabalhado este diferencial interno com mais cuidado e com isso 

passaram a incluir gradativamente o endomarketing em suas organizações. 

A justificativa apresentada é a de que o mundo de hoje está se tornando cada 

vez mais competitivo, e dentro deste cenário as empresas estão buscando métodos 

para se obter  um diferencial em relação aos seus concorrentes. Há tempos atrás 

esse diferencial era buscado externamente por meio de: matérias-primas mais 

baratas, exonerações fiscais e etc. 

Por meio da pesquisa bibliográfica entende-se seus principais conceitos, suas 

funções na empresa, ferramentas utilizadas para sua implementação.  

Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com intuito de 

explanar o entendimento sobre questões relativas à importância da aplicação 
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endomarketing de forma correta e melhor entendimento e analise sobre os 

resultados obtidos.  

Por intermédio desse artigo foi possível verificar como é aplicado o 

endomarketing na empresa em questão e analisar sua importância no 

desenvolvimento de cenário organizacional mais competitivo. Através das analises 

realizadas podemos constatar que os funcionários não se sentem motivados e que 

existe uma falha na aplicação do endomarketing trazendo como consequência a 

desmotivação. A empresa necessita utilizar estratégias de endomarketing para obter 

melhoria nesses resultados abordados, melhorando sua comunicação entre seus 

colaboradores, dando retornos, feedbacks e entre outros. Com uma melhor 

aplicação e mudanças em suas estratégicas poderá se obter um nível positivo entre 

os ambos e consequentemente irá acarretar no desempenho do trabalho de seus 

colaboradores trazendo ganhos a organização. 

 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1 Definições de Endomarketing  

 
 
O endomarketing é um termo compreendido como o marketing interno voltado 

para os funcionários. O termo “endo” é oriundo do grego e significa “olhar para 

dentro”, contudo seu conceito é estabelecido como analisar as necessidades dos 

funcionários. 

Teórico em estratégia e mercadologia define o endomarketing como “ações 

gerenciadas de marketing, dirigidas de forma ética aos funcionários de todo tipo de 

empresas” (BEKIN, 2004). 

O endomarketing é um conjunto de técnicas e estratégias de marketing que 

tem o intuito de alinhar o pensamento dos funcionários com missão, objetivos e 

valores de uma empresa (BRUM, 2002). 

O endomarketing se trata de um processo gerencial, natural e consecutivo. 

Deve ser agregados aos demais processos de gestão e utilizar instrumentos de 

estímulo para motivar os funcionários a realizarem o seu trabalho, garantindo 

melhores resultados para a empresa (COSTA, 2012). 
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Sintetizando essas três definições e seus pontos de convergência, temos os 

fundamentais aspectos que ajudam a abranger o processo de endomarketing: 

 Abrange ações de marketing para alinhar os funcionários com os objetivos 

estratégicos de uma empresa e motivá-lo a realizar o seu trabalho com 

excelência. 

 Essas ações são gerenciadas, agregadas com os demais processos de 

gestão, e devem ser regidas pela moral e responsabilidade. 

 Esse método não tem começo, meio e fim; é repetitivo e consecutivo, 

compreende-se que está sempre em desenvolvimento. 

O endomarketing é a filosofia de gerenciamento que trata funcionários como 

clientes. Eles devem sentir-se satisfeitos em seu ambiente de trabalho e com o 

entrosamento com seus colegas em todos os níveis hierárquicos, bem como com 

seu entrosamento com a organização em que se trabalha (GRONROOS, 2003). 

 
 

2.2 Endomarketing e suas funções na empresa 

 
 
O endomarketing tem como função aderir o entrosamento com os 

funcionários com os objetivos da empresa. Conhecendo missão e visão da empresa 

o funcionário tende a se adentrar e evoluir mais nas etapas e processos e, contudo 

contribuir para o alcance de metas (PATRÍCIO, CÂNDIDO, 2016). 

O objetivo do endomarketing é promover a facilidade de se realizar trocas 

para isso, à empresa precisa adquirir um elo de confiança com os empregados 

compartilhando suas metas e objetivos (BEKIN, 2004). 

O endomarketing contribuiu para obter um alto índice de resiliência, ou seja, 

quando se está no meio de uma crise a comunicação entre os funcionários e de 

extrema importância e se torna a forma mais rápida de superar os problemas. O 

termo “resiliência” significa voltar ao estado normal principalmente após um 

momento de crise (MASTEN, 2001). 

Não existe empresa que tem seu nível de satisfação positivo quando seus 

funcionários se encontram em uma situação de desmotivação, contudo nesta 

situação se obterá menos lucratividade por isso o processo de endomarketing nas 

empresas é tão importante para se obter um nível de satisfação com seus 
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colaboradores positiva. Vale ressaltar que os funcionários satisfeitos com o ambiente 

em que se trabalha têm mais comprometimento com suas atribuições (DIAS, 2007). 

 
 

2.3 Ferramentas utilizadas pelo Endomarketing 

 

 

O endomarketing possuir diversas ferramentas para sua prática das quais 

podemos citar a comunicação, treinamento, liderança, motivação, entre outras. Pode 

se analisar que estas ferramentas utilizadas para cativação do consumidor poder ser 

usadas tanto para o endomarketing (BEKIN, 2004). 

As ferramentas apropriadas no endomarketing são: apresentação de produtos 

e ideias a serem inseridos (buscando se alcançar um elo entro o funcionário), 

memorandos, manuais educativos nos quais apresentem as tendências e os 

lançamentos, jornal interno, cartazes motivacionais, canais de informações como 

palestras, reuniões, vídeo jornal, intranet, convenções internas, integração: utilizada 

para divulgação da cultura organizacional e entre outros (BRUM, 2005). 

 
 
2.3.1 Comunicação 
 
 
Uma poderosa ferramenta do endomarketing é a comunicação interna. 

Quando não se tem uma comunicação adequada entre os funcionários de uma 

organização acaba gerando conflitos e boatos por questão de tempos dispersos. 

Uma grande empresa não precisa de exageros em meios de comunicação com os 

funcionários, uma pequena empresa que utilize bem um ou dois canais de 

comunicação interna (por exemplo, um newsletter enviado semanalmente por e-

mail aos funcionários e um jornal mural atualizado todos os meses) consegue obter 

grandes resultados com poucos recursos (PATRÍCIO, CÂNDIDO, 2016). 

Segundo Brum (2005), “A comunicação pode ser definida, também, como um 

fenômeno enérgico que ocorre intencionalmente entre um indivíduo e outro com o 

objetivo de obter uma reação, estabelecendo assim a troca de sentimentos e ideias”. 
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Robbins (2002), explica que “A comunicação facilita a motivação por 

esclarecer aos funcionários o que deve ser feito, avaliar a qualidade do seu 

desempenho e orientar sobre o que fazer para melhorá-lo”. 

Essa ferramenta é de grande importância e sua implementação possibilita o 

alcance dos objetivos organizacionais. 

 
 
2.3.2 Treinamento 
 
 
O treinamento e de extrema importância no processo de implementação do 

endomarketing.  Os funcionários se tornam mais capacitados e qualificados a 

realizar suas tarefas, fazendo com que acarrete na redução de gastos dispendiosos 

aumentando o lucro organizacional.  Além de se obter mais lucro, os funcionários se 

sentem mais adentro da cultura e com isso melhora a comunicação entre 

funcionário/organização, tornando-os mais motivados (BRUM, 2005). 

Dentro dessa etapa do treinamento deve ser percebido como o momento 

ideal para a inclusão do funcionário, no sentido de valorizá-lo como pessoa e sua 

importância para a empresa. Os funcionários devem perceber que o treinamento é a 

abertura para seu crescimento profissional. O treinamento é uma oportunidade para 

abranger aspectos de atitude, de valorização e deve ser ligada a promoção (BEKIN, 

2005). 

 
 
2.3.3 Liderança 

 
 
 A liderança é uma das principais ferramentas para se alcançar êxito na 

implementação do endomarketing, não adianta investir em treinamento, 

comunicação e motivação se o líder não se enquadra e desenvolve seu papel de 

forma correta. O líder necessita ter em grande nível a habilidade de comunicação. 

Para que seus subordinados estejam satisfeitos com a forma que e aplicada esta 

comunicação e que na gere conflitos causados pela falta da mesma (BRUM, 2005). 

A equipe e o reflexo da gestão que seu líder desempenha, ou seja, uma 

liderança eficaz traz resultados positivos e colabora para o desenvolvimento dos 

seus subordinados. O líder tem diversas funções dentre elas a mais importante e a 
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motivação. Um funcionário desmotivado não tem comprometimento com suas 

tarefas resultando em uma baixa produtividade. Algumas formas de motivar são: 

delegação de poderes, feedbacks, atenção individualizada e bom relacionamento 

entre seus colegas e equipe de trabalho (BEKIN, 2005). 

 
 

2.4 Motivação 

 
 
A motivação dos funcionários está diretamente ligada à forma que é 

administrada à empresa. O comportamento adotado pela empresa induz o 

comportamento dos seus funcionários, que se estiverem satisfeitos obtém resultados 

positivos. Existem diversas teorias motivacionais que amparam o comportamento 

humano, mas nenhuma delas possui todas as respostas ou explicações sobre a 

motivação. Cada teoria tem um objetivo exclusivo para uma meta (CHIAVENATO, 

2015). 

 
 

2.5 Teorias Motivacionais: 
 
 

2.5.1 Teoria de Maslow 
 
 

A teoria motivacional mais conhecida baseia-se na hierarquia das 

necessidades humanas.  ara seu criador, Abraham  aslow, as necessidades 

humanas estão arranjadas em uma pir mide de import ncia e de influenciação do 

comportamento humano. Pirâmides segundo o autor, chamadas de primárias e 

secundárias (CHIAVENATO, 2015). 

De acordo com o referido autor, a hierarquia das necessidades de Maslow é a 

seguinte: 

 Fisiológicas: são aquelas que se relacionam com o ser humano como ser 

biológico e são básicas para a sobrevivência. São as mais importantes: 

necessidades de se manter vivo, de respirar, de comer, de descansar, beber, 

dormir, ter relações sexuais, etc. 
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 Segurança: são aquelas que estão vinculadas com as necessidades de 

sentir-se seguros e estáveis: sem perigo, em ordem, com segurança, de 

conservar o emprego, etc.  

 Sociais: são necessidades de manter relações humanas com harmonia: 

sentir-se parte de um grupo, ser membro de um clube, receber carinho e afeto 

dos familiares e amigos e pessoas do seu redor. 

 Estima: necessidades relacionadas com auto-avaliação e auto-estima dos 

indivíduos. Em geral é a necessidade de sentir-se digno, respeitado por si e 

pelos outros, com prestígio e reconhecimento, poder, orgulho, etc. 

 Auto-realização: São as necessidades relacionadas com o desejo de cumprir 

a tendência que cada indivíduo tem de realizar as suas potencialidades, 

autodesenvolvimento, crescimento. 

 
 

2.5.2 Teoria de Herzberg 

 
 
  Herzberg formulou a chamada teoria dos dois fatores que orientam 

fortemente o comportamento das pessoas, para melhor esclarecer o comportamento 

em determinadas situações de trabalho (CHIAVENATO, 2015). 

De acordo com o referido autor, os dois fatores da teoria de Herzberg podem 

ser definidos da seguinte forma: 

 Fatores motivacionais (que levam a satisfação): a satisfação no cargo é 

função do conteúdo ou atividades desafiadoras e estimulantes do cargo. São 

fatores que estão sob o controle dos indivíduos, pois estão relacionados com 

aquilo que ele faz e desempenha. Envolvem sentimentos de crescimento 

individual, reconhecimento profissional e auto-realização (CHIAVENATO, 

2015). 

 Fatores higiênicos (que levam a insatisfação): São fatores decididos pela 

empresa, estão fora do controle das pessoas. Os principais fatores são: 

salário, tipos de supervisão, condições físicas e ambientais de trabalho, 

políticas e diretrizes da empresa, regulamento interno, etc (CHIAVENATO, 

2015). 
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A satisfação no trabalho depende dos fatores motivacionais, a insatisfação 

depende dos fatores higiênicos. Fatores que levam à insatisfação (Higiênicos): 

 

o Política da Empresa. 

o Condições do ambiente de Trabalho. 

o Relacionamento com outros funcionários. 

o Segurança. 

o Salário. 

Fatores que levam à satisfação (Motivadores): 

o Crescimento. 

o Desenvolvimento. 

o Responsabilidade. 

o Reconhecimento. 

o Realização (CHIAVENATO, 2015). 

. 
 

2.5.3 Teoria X e Teoria Y de McGregor 

 
 
Douglas Mc Gregor estabeleceu dois modelos de comportamento dos 

trabalhadores, que procuram explicar como cada gerente lida com os integrantes de 

suas equipes (CHIAVENATO, 2015).  

De acordo com o referido autor, os dois modelos de Mc Gregor podem ser 

definidos da seguinte forma: 

Teoria X: Os gerentes adeptos da Teoria X acreditam que as maiorias das 

pessoas não gostam de trabalhar, têm pouca ou nenhuma ambição, precisam de 

supervisão constante e não cumprirão suas obrigações, a menos que ameaçadas 

(CHIAVENATO, 2015). 

Teoria Y: Os gerentes adeptos da Teoria Y entendem que as pessoas vão se 

interessar por dar o melhor de si, se tiverem a motivação certa e as expectativas 

adequadas. A teoria Y alega que as pessoas se tornam o que você espera dela, e é 

resultante das ações dos gestores. Se você elogiar abertamente os integrantes da 

sua equipe e tratá-los como colaboradores inestimáveis, é bem provável que a 

equipe apresente um ótimo desempenho. Em contrapartida, se fazer críticas as 

http://www.tiespecialistas.com.br/tag/teoria-x/?utm_source=site_tag&utm_medium=site&utm_content=09-05-2013&utm_campaign=TAG
http://www.tiespecialistas.com.br/tag/teoria-y/?utm_source=site_tag&utm_medium=site&utm_content=09-05-2013&utm_campaign=TAG
http://www.tiespecialistas.com.br/tag/mcgregor/?utm_source=site_tag&utm_medium=site&utm_content=09-05-2013&utm_campaign=TAG
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pessoas em público ou seu esforço vai se dar na mesma medida (CHIAVENATO, 

2015). 

 
 

2.5.4 Teoria da motivação por Expectativa 

 
 
 

  Segundo a teoria, podemos afirmar que boa parte do comportamento no 

trabalho pode-se explicar pelo fato dos empregados determinarem com 

antecedência o que seu comportamento pode resultar dentro da empresa e poder 

conseguir conquistar seus objetivos através das escolhas de cada indivíduo. A 

expectativa de um resultado positivo orienta a motivação. As pessoas vão 

apresentar determinado comportamento se acharem que receberão uma boa 

recompensa por isso. Além disso, a força da expectativa influi no comportamento. 

Isso significa que a espera ou probabilidade da recompensa está associada ao 

comportamento (VROOM, 1967). 

 
 

2.6 Implantação do Programa de Endomarketing 
 
 
Primeiramente é preciso se obter uma análise sobre a empresa em que se 

pretender aderir esse processo, conhecer seus pontos fracos e pontos fortes suas 

ameaças e suas oportunidades – o método utilizado e conhecido como análise 

SWOT (Criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen formado pelas palavras 

acima citadas em Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças) (PATRÍCIO, 

CÂNDIDO, 2016). 

A análise SWOT é uma ferramenta usada para verificar a situação do 

ambiente corporativo e serve de embasamento para planejamentos e gestões 

estratégicas (MCCREADIE, 2008). A análise SWOT é uma das práticas mais 

utilizadas em empresas voltada a planejamento e marketing é algo relativamente 

trabalhoso de produzir, contudo se utilizado de forma constante irá trazer ao 

profissional melhor conhecimento e visão sobre os empreendimentos que se torna 

uma característica extremamente importante levando em conta as mudanças que 

estão ocorrendo no mercado de trabalho (MARTINS, 2006). 

http://www.tiespecialistas.com.br/tag/teoria-da-motivacao/?utm_source=site_tag&utm_medium=site&utm_content=09-05-2013&utm_campaign=TAG
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Antes mesmo de realizar qualquer mudança deve ser feito uma pesquisa do 

clima da organização, para que assim possa detectar problemas arraigados que se 

tem ao longo dos anos e detectar possíveis crises. Estudar o clima e conhecer 

percepções emotivas e racionais dos funcionários sobre a organização identificando 

os pontos positivos e fazer um planejamento para melhorar os aspectos negativos. 

O planejamento é apenas uma pequena parte do programa de endomarketing, 90% 

correspondem a sua execução na prática (PATRÍCIO, CÂNDIDO, 2016). 

 
 

2.7 Importância do Endomarketing nas Empresas 
 
 
O endomarketing contribui para o ajuntamento dos funcionários aos valores 

da organização e, portanto, aumenta o comprometimento e fortalece o trabalho em 

equipe, como ressalta (BEKIN, 2004). 

Em outras palavras, conforme nos ensina Theodore Levitt (1960), no artigo 

“ iopia em marketing”, para a empresa ter sucesso lá fora, ela precisa primeiro se 

certificar de que todos dentro dela estão comprometidos com esse objetivo. Por isso, 

é tão importante comunicar aos funcionários os objetivos estratégicos, as metas, a 

visão e os valores da organização, bem como estimular a cooperação entre os 

diversos departamentos (PATRÍCIO, CÂNDIDO, 2016). 

A comunicação é parte essencial da organização. Sem ela, salvo poucas 

exceções, não poderíamos produzir nada, contudo ela ainda é alvo de constantes 

falhas e existem muitos desafios para se obtiver uma comunicação de forma fluida, 

entretanto afeta as organizações de se obterem um pleno potencial. Alguns fatores 

são primordiais para o bom fluido da comunicação dentro das organizações sejam 

eles estabelecer um nível de confiança entre seus colaboradores e ser firme e 

imparcial na hora de se divulgar alguma informação ou opinião (HORTON, REID, 

1993). 

 
 

2.8 O endomarketing como ferramenta de retenção de talentos 
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Vem sendo muito debatido o tema “rotatividade” dentro das empresas, que 

por sinal tem um custo alto. Torna-se um preço mais acessível manter um 

funcionário dentro da empresa do que selecionar e treinar outro talento. Uma 

pesquisa realizada por um jovem empreendedor constatou que em empresas de 

pequenos portes tem se rotatividade em nível elevado, pelo fato de quando os 

profissionais se especializam e adquirirem experiência procuram empresas de 

maiores portes. Com isso trouxe uma dúvida em relação de investir em 

endomarketing sendo que em breve irá abandonar a empresa? (PATRÍCIO, 

CÂNDIDO, 2016). 

A pergunta feita reflete o drama vivido na prática. A ideia de se fazer um 

investimento em ações de endomarketing para fidelizar os funcionários e, assim, 

mantê-lo na empresa trazem ótimos resultados e baixíssimos custos. Não vale 

desistir de implantar um plano de endomarketing por se pensar que o funcionário 

não permanecerá na empresa (PATRÍCIO, CÂNDIDO, 2016).  

A rotatividade e consequência de algumas causas sejam elas internas e 

externas. Dentre as causas externas, a situação econômica, as oportunidades de 

empregos oferecidas no mercado de trabalho, e outras. Dentre as causas internas 

estão à política salarial e de benefícios que a empresa oferece o estilo gerencial, as 

oportunidades de crescimento, o relacionamento humano, as condições físicas e 

psicológicas de trabalho. A estrutura e a cultura organizacional são responsáveis por 

boa parte dessas variáveis que podem afetar e causar a rotatividade 

(CHIAVENATO, 2010). 

O custo da área de Recursos Humanos já começa desde a parte em que se 

começa a seleção para se recrutar um novo funcionário buscando opções de 

pessoas no mercado de trabalho. Essa busca por novos funcionários é feita através 

de meios como anúncios em jornais, rádios e outros. A partir destes anúncios já 

começa a partes dos custos da admissão (ECKERTET, 2011).  

Angariados os funcionários, há o tempo em que um profissional faz as 

entrevistas, testagem psicológica e materiais gasto nestes processos, são alguns 

custos “camuflados” para fins de análise de custo. Escolhido o candidato, este 

participara do exame médico custeado pela empresa. O colaborador contratado 

passa então por um período de aprendizagem em que um profissional o treina 
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durante determinado período, refletindo este período na produtividade (PATRÍCIO, 

CÂNDIDO, 2016).  

A retenção de talento é tida como um grande problema, pelo fato de que há 

poucos anos as pessoas se comportavam como se tivessem talento de sobra para 

fornecer. Nos dias atuais os gestores precisam criar e programar ferramentas para 

melhorar o clima organizacional quanto satisfazer as necessidades e expectativas 

dos funcionários. Se o talento é escasso e valioso as empresas adquirem métodos 

para se sobressaíram em relação às outras no mercado, para que os funcionários se 

sintam realizados e diminua a concorrência (GUBMAN, 1999). 

 
 

2.9 Pesquisa de marketing  

 
 

2.9.1 Definição 

 

 

Conforme explanado pelo o autor essa ferramenta tem como intuito obter 

informações para a dissolução dos problemas abordados na pesquisa. E um 

processo que envolve total envolvimento com o problema definido e os objetivos da 

pesquisa e necessita ser analisada com total coesão. (SAMARA E BARROS, 2011). 

A pesquisa de marketing tem como definição a averiguação ordenada, 

avisada, experienciada e crítica das informações com a finalidade de desvendar, 

apresentar e examinar a vivência de semelhanças conjeturadas entre as ocorrências 

alusivas ao marketing. (MATTAR, FAUZE, 2003). 

A pesquisa de marketing tem o intuito de analisar e explanar as ameaças e 

oportunidades que podem acarretar no desenvolvimento de uma organização ou 

outro problema de pesquisa. Com está análise podemos identificar e criar 

estratégias para sanar tais problemas ou utilizar as oportunidades encontradas como 

formar de aproveitamento. (KOTLER, 2003). 

 

2.9.2 Importância  
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Podemos concluir que a pesquisa de marketing é a identificação, diagnóstico 

e derramamento de informações sobre um problema em questão, e sua aplicação 

tem como intuito melhorias na tomada de decisões das organizações. 

(MALHOTRAS, 2004). 

A pesquisa de marketing e uma ferramenta que da auxilio na tomada de 

decisões e ampara os gestores para o apontamento de questões relativas ao 

mercado, condições econômicas, ambientais, consumidores, funcionários, etc. 

Todas as decisões contem certo grau de incertezas, tanto nas informações 

explanadas e suas consequências. Por isso se torna necessário à aplicação de uma 

pesquisa de forma correta e bem explanada. (MATTAR, FAUZE, 2003). 

 

 
3. METODOLOGIA 

 
 
Para a construção deste trabalho acadêmico utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo, objetivando um melhor entendimento sobre 

questões relativas à aplicação endomarketing e satisfações dos funcionários da 

empresa Líder Gás. 

A pesquisa bibliográfica realizada com o objetivo de apanhar conhecimento 

disponível sobre conjecturas, a fim de avaliar, produzir ou esclarecer um objetivo 

sendo averiguado. A pesquisa bibliográfica visa analisar as principais teorias de um 

assunto e pode ser realizada com diferentes finalidades (GIANNASI-KAIMEN et al., 

2008).  

Quanto à abordagem, foi analisada de forma quantitativa e qualitativa. 

Diversamente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem 

ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

abrangida com base na apreciação de dados, angariados com o ajuda de utensílios 

padronizados e imparciais. A pesquisa quantitativa protesta à linguagem matemática 

para apresentar as causas de um elemento, as relações entre variáveis, etc. 

(FONSECA, 2002). 
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A pesquisa quantitativa, que tem suas ascendências no ditado positivista 

lógicas, tende a destacar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos 

dimensíveis da experiência humana (POLIT, BECKER, HUNGLER, 2004). 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com a parte numérica, mas, sim, com 

o aprofundamento da compreensão de uma empresa, processo ou lugar. Os 

pesquisadores que optam por esse modelo de abordagem qualitativa opõem-se ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já 

que as ciências sociais têm sua especificidade, o que implica em uma metodologia 

própria. Assim, os pesquisadores qualitativos rejeitam o modelo aplicado ao estudo 

da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir 

que suas opiniões e crenças corrompam a investigação (GOLDENBERG, 1997). 

Quanto aos fins a pesquisa utilizada consiste em descritiva. De acordo com 

Trivinos (1987), a pesquisa descritiva ordena do investigante uma cadeia de 

informações sobre o que deseja examinar. Esse tipo de estudo almeja apresentar os 

fatos e fenômenos de determinada realidade.  

São modelos de pesquisa descritiva: estudos de caso, análise documental. 

Os estudos descritivos podem ser assinalados porque pode existir uma exposição 

exata dos acontecimentos e dos fatos. Estes escapam da possibilidade de 

averiguação através da observação. Às vezes não existe por parte do investigante 

uma análise crítica das informações, e os resultados podem se tornar errados; e as 

técnicas de coleta de dados, como questionários, escalas e entrevistas, podem ser 

subjetivas, apenas quantificáveis, gerando dúvida (TRIVINOS, 1987). 

Quanto aos meios, foi utilizado um estudo de caso e os mais comuns são os 

que têm como foco em uma unidade.  

O estudo de caso é uma averiguação baseado na experiência que averigua 

um fenômeno atual em profundidade e em seu contexto de vida real, notadamente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente manifestos 

(YAN, 2010). 

O universo da pesquisa, de acordo Vergara (1997), tem por fim delimitar o 

público a ser pesquisado, dentro deste conjunto o projeto foi constituído pelos 

funcionários da empresa (Líder Gás), que se propuserem a participar. Foram 

entrevistados todos os colaboradores que se propuserem a responder, sendo hoje 

constituído de 10 (dez) funcionários.  
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Quanto ao instrumento foi utilizado um questionário, (Apêndice) elaborado 

pelo pesquisador, onde se buscou identificar o nível de satisfação dos funcionários 

da empresa Líder Gás, bem como analisar como está sendo aplicado o 

endomarketing. 

O questionário foi composto por variáveis, a fim de elucidar e analisar o 

comportamento interno, com questões múltiplas escolha com respostas alternadas 

para se optar pela que se preferir e for mais viável para o ponto de vista do 

entrevistado. No questionário não conteve espaço para nomes ou qualquer outra 

pergunta que pudesse identificar o participante. É importante destacar que um 

questionário é um utensílio de coleta de dados composto por uma série ordenada de 

perguntas que devem ser contestadas por escrito pelo informante, sem o 

comparecimento do pesquisador. Objetiva apanhar julgamentos, crenças, emoções, 

interesses, esperanças, situações vivenciadas. A linguagem utilizada no questionário 

deve ser simples e direta, para que quem vá responder compreenda com nitidez o 

que está sendo investigado (TRIVINOS, 1987). 

O questionário foi entregue pelo próprio autor e depois de respondido foi 

depositado em uma caixa lacrada de forma que não se houve a descrição e 

identificação dos funcionários. Para tanto não conteve identificação demográfica dos 

entrevistados.  

Para a análise dos dados obtidos por meio da pesquisa realizada, usaram-se 

tabelas e os dados foram quantificados pelo programa Excel. 

 
 
4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
 

Logo após a aplicação foi feita a tabulação dos dados que possibilitou realizar 

a análise e interpretação das informações acerca do assunto. Foi aplicado o 

questionário para todos os funcionários da empresa que se propuseram a responder 

sendo de forma anônima contendo nove (9) perguntas. A seguir serão apresentados 

e analisados os dados apurados na pesquisa. A Tabela 1 apresenta como os 

funcionários certificam se a comunicação do líder é realizada de forma clara.  
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Tabela 1: Comunicação do líder de forma clara com os funcionários. 

Alternativa Frequência Porcentagem 

Sempre 2 20% 

Ás vezes 8 80% 

Nunca 0 - 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018.   

 
Verifica-se através dos dados da Tabela 1 que 80% dos funcionários acham 

que o líder ás vezes se comunica de forma clara, e apenas 20% acham a forma de 

comunicação do líder é sempre clara. A comunicação é parte essencial da 

organização. Sem ela, salvo poucas exceções, não poderíamos produzir nada, 

contudo ela ainda é alvo de constantes falhas e existem muitos desafios para se 

obtiver uma comunicação de forma fluida, entretanto afeta as organizações de se 

obterem um pleno potencial. Alguns fatores são primordiais para o bom fluido da 

comunicação dentro das organizações sejam eles estabelecer um nível de confiança 

entre seus colaboradores e ser firme e imparcial na hora de se divulgar alguma 

informação ou opinião (HORTON, REIDE, 1993). 

A Tabela 2 apresenta a análise como os funcionários certificam se a 

comunicação do líder é realizada em relação à orientação e treinamento das rotinas 

diárias no trabalho. 

 
 
Tabela 2: Comunicação do líder em relação à orientação e treinamento das rotinas 
diárias. 

Alternativa Frequência Porcentagem 

Ótimo 0 - 

Bom 8 80% 

Regular 1 10% 

Ruim 1 10% 

Péssimo 0 - 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Verifica-se através dos dados da Tabela 2 que 80% dos funcionários acham 

boa a comunicação do seu líder em relação às rotinas diárias do trabalho, enquanto 

10% acreditam que seja regular e 10 % acham ruim esta comunicação. O 

treinamento é tido como componente chave na técnica de desenvolvimento 
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organizacional, contudo, torna-se necessário refletir que, em um mundo em 

constantes mudanças, o ser humano, ou seja, o funcionário institui-se sendo umas 

das maiores riquezas das organizações, mesmo diante de tantas inovações 

tecnológicas. As organizações que avaliam o pessoal como requisito importante de 

crescimento para a mesma passam a planejar e realizar estratégias para seus 

colaboradores objetivando o desenvolvimento das competências individuais e 

coletivas (CHIAVENATO, 2015). 

A Tabela 3 apresenta a análise de como os funcionários certificam se o 

treinamento melhora no atendimento ao cliente. 

 
 
Tabela 3: Verificação do treinamento como influência no melhor atendimento ao 
cliente. 

Alternativa Frequência Porcentagem 

Sim 9 90% 

Não 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Verifica-se através dos dados da Tabela 3 que 90% dos funcionários 

acreditam que o treinamento tem influência no melhor atendimento aos clientes e 

10% não acredita que o treinamento tenha essa influência. Com a variedade de 

produtos e serviços ofertados hoje em dia, atrair e reter clientes se torna uma etapa 

difícil a ser alcançada. Contudo a qualidade no atendimento e de grande relevância 

para alavancar o crescimento organizacional, pois com a valorização de seus 

clientes se obtém uma boa imagem corporativa, aumento e retenção de novos 

clientes. As empresas em busca de suprir e atender as necessidades dos clientes e 

futuros clientes precisa estar sempre ligado às mudanças que se ocorrem sejam 

elas no mercado ou tecnológicas. Trilhando esse caminho que mais complexo e 

árduo que se possa ser se obterá mais lucratividade e sucesso para empresa 

(KOTLER, ARMSTRONG, 2003). 

A Tabela 4 apresenta a análise do que o funcionário acredita que seja a 

motivação no ambiente de trabalho. 

 
 
Tabela 4: Verificação do que acredita ser requisito de motivação. 
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Alternativa Frequência Porcentagem 

Remuneração adequada  5 50% 

Prêmios      0 - 

Delegar poderes      0 - 

Tomar decisões      0 - 

Reconhecimento      5 50% 

TOTAL    10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Verifica-se através dos dados da Tabela 4 que 50% dos funcionários 

acreditam que o que mais os motivam e a remuneração adequada e 50% acreditam 

que o que mais os motivam seja o reconhecimento. A motivação e considerada o 

ponto chave para o se alcançar o sucesso da organização.  Ela sofre influência de 

fatores internos e externos, ou seja, para que os funcionários se sintam motivados 

depende das atitudes dos seus lideres que são o ponto chave para estimulação e 

desenvolvimento do mesmo e, contudo sobre o que e ser algo motivacional para 

cada individuo levando em conta que motivação e algo pessoal (CHIAVENATO, 

2005). 

A tabela 5 apresenta a análise como o funcionário se sente em relação à 

empresa. 

 
 

Tabela 5: Verificação de como o funcionário acredita que seja em relação à 
empresa. 

Alternativa Frequência Porcentagem 

Importante      5 50% 

Substituível      5 50% 

Insubstituível      0 - 

TOTAL     10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Verifica-se através dos dados da Tabela 5 que 50% definem-se como 

importantes para a empresa, 50 % acham-se acham que podem ser substituídos 

sem diferença alguma para a empresa. A motivação é algo individual que se 

manifesta com o sentimento de se sentir realizado na execução de tarefas que para 

si sejam de grande importância em seu meio profissional. Dentro das organizações 

esse sentimento e aflorado por meios de feedbacks, elogios, aumento de 

remuneração e gratificações. Um indivíduo desmotivado dentro do ambiente 
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corporativo não traz rendimentos e não colabora para o desenvolvimento da mesma 

ao invés do motivado que recebe feedbacks e promoções buscando sempre estar 

alinhado e em constante perfeição (RECINELLA, 2005). 

A tabela 6 apresenta a análise do funcionário sobre as condições de ser 

promovido. 

 
 

Tabela 6: Verificação de sua opinião sobre ser promovido no ambiente de trabalho. 

Alternativa Frequência Porcentagem 

Sim 8 80% 

Não 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Verifica-se através dos dados da Tabela 6 que os funcionários sentem-se em 

condições de serem promovidos, pois 70% dos funcionários acham que podem ser 

promovidos, enquanto 30% não se sentem em condições de serem promovidos. O 

funcionário deve se sentir especial que faz diferença na organização e não somente 

estar ali para desempenhar suas tarefas pelo qual foi alocado. Quando o ser 

humano não se sente motivado e especial dentro do meio em que se trabalha acaba 

trazendo negativismo e não rende como o esperado prejudicando sua integridade 

física e psicológica e consequentemente o ambiente organizacional (BERGAMINI, 

1998). 

A Tabela 7 apresenta a análise do funcionário sobre o que os deixam 

insatisfeitos no ambiente de trabalho. 

 
 

Tabela 7: Verificação sobre fatores que podem levar a insatisfação  

Alternativa Frequência Porcentagem 

Cansaço 1 10% 

Cobrança por resultados 0 - 

Relação entre chefes e funcionários 4 40% 

Condição de trabalho 5 50% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 
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Verifica-se através dos dados da Tabela 7 que os fatores de insatisfação com 

maiores índices as condições de trabalho com 50%, relação entre chefes e 

funcionários 40 % e cansaço com 10%. Nós, seres humanos, somos movidos por 

necessidades e desejos que quando estimulados dão origem a um determinado 

comportamento que podem ser considerados como comportamentos satisfeitos. A 

insatisfação no ambiente organizacional pode estar ligada a vários fatores sejam 

eles dentro da organização ou fora dela. Os fatores dentro da organização podem 

ser a sua equipe de trabalho, seu gestor, condições física, remuneração, 

crescimento profissional e outros, no entanto os fatores de fora da empresa são 

referentes à saúde do trabalhador seja física ou mental, relacionamento familiar e 

interpessoal. Esses fatores internos e externos influem no comportamento do 

funcionário e colabora para a insatisfação profissional provocando uma série de 

prejuízos organizacionais. O ser humano que não tem suas necessidades supridas, 

não tem satisfação para realizar suas rotinas de trabalho (BERGAMINI, BERALDO, 

1988). 

A Tabela 8 apresenta a análise do funcionário sobre a importância dada aos 

funcionários em relação aos clientes. 

 
 

Tabela 8: Verificação sobre a importância dos funcionários em paralelo aos clientes. 

Alternativa Frequência Porcentagem 

Sim 3 30% 

Não 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Verifica-se através dos dados da Tabela 8 que 70% dos funcionários acham 

que a atenção dada aos clientes e funcionários é diferenciada e 30% acham que a 

atenção dada aos funcionários e clientes é a mesma. O sucesso organizacional nos 

dias atuais em constantes alterações depende de vários fatores, como: produto e 

serviços oferecidos de forma adequada e que atenda as necessidades, bom 

atendimento, compromisso e respeito, entre outros. Para isso, e fundamental 

ressaltar o papel do funcionário motivado. Todas estas variáveis para se obtiver 

excelência no mercado de hoje depende de pessoas, portanto e preciso que se 

tenham profissionais adequados, motivados e adentro sobre os objetivos 
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organizacionais. Esse papel que a gestão de recursos humanos realiza dentro da 

organização colabora para que se tenha aumento na produtividade, redução na 

rotatividade, contudo, aumenta o interesse de outros colaboradores e melhora a 

imagem corporativa no meio profissional (MARTINS, 2006). 

A Tabela 9 apresenta a análise dos funcionários sobre os requisitos que os 

impedem de serem promovidos. 

 

 
Tabela 9: Os empecilhos para se obter a promoção. 

Alternativa Frequência Porcentagem 

Treinamento 4 40% 

Liderança 0 - 

Comunicação 3 30% 

Tomar iniciativas 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Verifica-se através dos dados da Tabela 9 que 40% dos funcionários acham 

que o treinamento os impedem de serem promovidos, 30% acham ser falta de 

comunicação e 30% acham que seja a falta tomar iniciativas. Qualidade de vida no 

ambiente organizacional e resultante de diversos fatores, como: satisfação com suas 

tarefas executadas, probabilidade de crescimento futuro na empresa, 

reconhecimento, feedbacks, treinamento adequando, bom relacionamento entre 

seus colegas de trabalhos e gestor, ambiente adequado, oportunidade de atuação 

nas tomadas de decisões e possibilidade participação nas atividades 

organizacionais (CHIAVENTATO, 2010). 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Através do questionário aplicado na empresa podemos constatar que a 

empresa não aplica corretamente o endomarketing e que existe um nível de 

insatisfação dos funcionários. A empresa necessita de melhorias na comunicação 

entre lideres e funcionários, pois a maioria dos funcionários acredita que a 

comunicação não é sempre clara trazendo dificuldades para o entendimento e 

realização de suas tarefas. Faz-se necessário que a empresa priorize além da 
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comunicação, treinamento e programação de técnicas de motivação.  Boas partes 

dos funcionários se sentem substituíveis dentro da empresa, desmotivados e 

percebem falta de engajamento entre seu líder. Sendo isso resultante da forma que 

a empresa os trata, fazendo com que aumente o nível de rotatividade e 

absenteísmo. 

O endomarketing aplicado de forma correta na organização reflete no 

envolvimento do funcionário para a empresa e resulta numa queda nos gastos 

desnecessários de fabricação, melhoria na produtividade e consequentemente 

lucratividade para a organização. Somos movidos a necessidades e desejos. A 

motivação do indivíduo é resultado de vários fatores como remuneração, feedbacks, 

condições de trabalhos, relação entre líderes e funcionários, reconhecimento entre 

outros, não sendo supridos estes requisitos levamos ao fracasso a organização, pois 

se reflete nas realizações de nossas tarefas. 

Podemos observar que as hipóteses apresentadas nesse artigo tiveram seus 

resultados alcançados e foi evidente a importância de se aplicar o endomarketing 

nas organizações e que sua aplicação acarreta no acréscimo de rendimento das 

organizações e traz melhorias no atendimento ao cliente. Verificamos através dos 

resultados do questionário que a empresa Líder Gás deixa a desejar na aplicação do 

endomarketing trazendo desmotivação e falhas na comunicação. 

Com a implementação deste trabalho possibilitou constatar o quanto as 

grandes e pequenas empresas necessitam enquadrar dentro de suas estratégias o 

endomarketing. Estamos em um momento onde o diferencial e a forma que se trata 

seu público interno e para se obter excelência neste mercado instável  se torna 

necessário utilizar ferramentas para esta motivação. 
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APÊNDICE 

 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
 
1- O líder se comunica de forma clara 
com os funcionários? 

a) Sempre 
b) Às vezes 
c) Nunca 

 
2- Em relação à orientação e 
treinamento das rotinas diárias do seu 
trabalho como por ser descrito a 
comunicação do seu líder? 

a) Ótimo 
b) Bom 
c) Regular 
d) Ruim 
e) Péssimo 

 
3- Você acha que o treinamento 
influencia no melhor atendimento aos 
clientes? 

a) Sim 
b) Não 

 
4- O que você acha mais motivador? 

a) Remuneração adequada 
b) Prêmios 
c) Delegar poderes 
d) Tomar decisões 
e) Reconhecimento 

 
 

5- Como você se sente em relação à 
empresa? 

a) Importante 
b) Substituível 
c) Insubstituível 

 
6- Você acha que tem condições de ser 
promovido? 

a) Sim 
b) Não 

 
7- O que te deixa insatisfeito na 
empresa? 

a) Cansaço 
b) Cobrança por resultados 
c) Relação entre chefes e 

funcionários 
d) Condições de trabalho. 

 
8- Você acha que a atenção 
(importância) dada aos funcionários é a 
mesma dada aos clientes? 

a) Sim 
b) Não 

 
9- O que falta para você ser 
promovido? 

a) Treinamento 
b) Liderança 
c) Comunicação 
d) Tomar iniciativas 

 

 


