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ENDOMARKETING: Um estudo de caso no Hospital de Câncer de 

Barretos – Unidade III Jales 

 

1. RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo demonstrar a evolução do endomarketing dentro da 

Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos – Unidade III Jales, sendo uma 

das ferramentas mais atuais para a melhoria do ambiente organizacional. Para tanto, 

foi conceituado como um processo de influência da motivação, capaz de estabelecer 

um amplo sistema de informações, e ainda oferecer subsídios para que todos 

possam cumprir suas atividades com eficiência e assim, conseguir realizar metas 

individuais e coletivas dentro da organização. Através deste estudo, verificou-se que 

realizar um programa de endomarketing pode trazer muitos benefícios para a 

instituição, mas para isso, faz-se necessário o comprometimento e a verdadeira 

adesão interna dos membros da organização.  
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2. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, com o avanço da tecnologia e o aumento da concorrência no 

mercado de trabalho, as empresas são levadas a se preocuparem com a 

responsabilidade social e a buscarem a satisfação das necessidades dos seus 

clientes, demonstrando assim qualidade nos serviços e/ou produtos oferecidos. Com 

esta perspectiva, temos que a comunicação interna no ambiente de trabalho é 

fundamental para as empresas que buscam o êxito no mercado atual, por isso, 

ressalta-se a importância de trabalhar a comunicação no ambiente interno, 

favorecendo o relacionamento com o cliente externo. 

Desenvolver o endomarketing é uma tarefa desafiadora para muitas 

empresas, pois, trata de fatores em que se relacionam e envolvem gestão, 

conhecimento e planejamento, assim precisam da elaboração de um meio funcional 

para que possa envolver a todos que compõem a organização. 

O endomarketing pode ser bem desenvolvido através da gestão empresarial 

qualificada, ou seja, que em sua estrutura física, tecnológica, humana e 

administrativa haja valorização e respeito aos seus colaboradores. 



As empresas precisam deixar claro o tipo de empreendimento em que estão 

situadas, a missão, a visão e os valores que priorizam para atender o cliente. Sendo 

assim, a relação com este deve ser de parceria, sendo assim uma forma de estreitar 

este vínculo e pode ser gerada por meio dos benefícios proporcionados pela 

satisfação do colaborador na atividade em que este vem desempenhando.  

O interesse pelo tema surgiu pela reflexão da importância no fato das 

empresas valorizarem seus colaboradores, pois são eles que fazem parte do 

processo produtivo das organizações. 

 

3. OBJETIVOS 

Essa pesquisa apresentou o objetivo de demonstrar a evolução do 

Endomarketing dentro da Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos – 

Unidade III Jales, além de identificar as ferramentas utilizadas para a melhoria do 

ambiente organizacional, analisar o crescimento dos meios de comunicação, sua 

utilização e ressaltar as que ainda não são aplicadas na instituição, assim podendo 

servir de modelo para implantação do mesmo futuramente nas demais unidades que 

não utilizam esta ferramenta ou implantem algum meio de comunicação do qual 

percebam que não existe e que pode vir a ser essencial para empresa.  

4. METODOLOGIA 

No decorrer do trabalho, foi realizada uma pesquisa classificada em estudo 

de caso e documental, de abordagem qualitativa, sendo que o fator limitador do 

estudo se dá pelo fato da instituição ter adotado políticas que se referem aos 

trabalhos de conclusão de curso realizados por acadêmicos dos cursos de 

graduação, sendo que os mesmos não poderão envolver contato direto com 

pacientes ou funcionários do Hospital de Câncer, como por exemplo, realização de 

entrevistas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Endomarketing 

A percepção do surgimento do endomarketing foi na década de 1970, à 

partir de uma necessidade de desenvolver ferramentas, meios técnicos para 

fidelização dos clientes internos das empresas, isto é, os colaboradores. Essa 

necessidade foi observada através da percepção de que as empresas passavam por 



diversos problemas em relação as seus departamentos com a baixa integração entre 

eles.  

Para Bekin (1995), o endomarketing foi originado para que houvessem 

ações de marketing voltadas aos clientes internos, ou seja, aos próprios 

colaboradores da empresa. E sua preocupação é tornar estes colaboradores 

motivados e satisfeitos com o seu ambiente de trabalho para que haja eficiência em 

seu plano de ação, com melhoria da comunicação através de técnicas de marketing 

e recursos humanos. 

Com ênfase nos estudos desenvolvidos por Kotler (2006), o marketing 

interno deve considerar o produto, o preço, a praça e a promoção. Já no 

endomarketing deve considerar companhia/empresa (produto) custos (preço), 

coordenadores de endomarketing (praça) e comunicação (promoção), sendo que 

neste último caso, tudo deve estar voltado para o cliente interno.  

O trabalho do endomarketing pode ser desenvolvido por meio de pesquisa, 

informação, incubação, efetivação, coordenação e ponderação, bem como de meios 

a propiciar valores como empatia, transparência, comprometimento e cooperação, 

agregando-os de modo que reflitam na melhoria de habilidades de comunicação. 

Entre os mecanismos de endomarketing destaca-se a comunicação interna 

que compõem um dos processos mais importantes para geração de idéias, 

disseminação de projeto e integração de todo o corpo corporativo em um mesmo 

objetivo, sendo possível utilizar meios como jornais internos, jornais em vídeo, 

rodadas de negócios internas e outras ações que dependerão da criatividade da 

empresa.  

A finalidade do endomarketing é marcada principalmente por uma estratégia 

voltada para a satisfação e fidelização do cliente interno, ou seja, dos colaboradores 

de uma empresa, junto com um clima organizacional saudável, no intuito de melhor 

atender aos clientes externos (BEKIN, 1995).  

De acordo com Bekin (1995), dentre os objetivos e as vantagens do 

endomarketing, destaca-se a minimização de falhas na comunicação e problemas 

internos, assim como a insatisfação dos profissionais relacionados com sobrecarga 

de trabalho, falta de coleguismo, baixos salários, erros na comunicação e ambiente 

competitivo. Para tanto, a imagem corporativa que compõem uma visão positiva da 

empresa para o público interno, disseminar e esclarecer para os clientes internos 

qual a missão da empresa, visão e objetivos, além disso, tem também a função de 



esclarecer a estratégia da empresa para todos os colaboradores. Diante do exposto, 

acrescenta-se que as ações de endomarketing devem promover a qualidade de 

vida, conscientizando os colaboradores sobre a importância dos cuidados com a 

saúde, como prática de exercícios físicos, prevenção e outras medidas para 

obtenção de uma vida mais saudável, que também ajudam a evitar e prevenir os 

problemas de saúde. Assim, outra ação para a qualidade de vida dos colaboradores 

são ações de ginástica laboral no ambiente de trabalho e durante o horário de 

expediente se torna um incentivo para a prática de esportes (BEKIN, 1995). 

O objetivo do endomarketing é, portanto, criar uma consciência empresarial 

com visão, missão, valores, princípios e procedimentos, dentro de um clima 

organizacional que satisfaça a todos os clientes, sendo estes internos ou externos, 

por isso, o propósito é transformar o colaborador em facilitador para consolidar a 

imagem da empresa e o seu valor para a sociedade (GUIMARÃES, et al, 2004). 

As falhas que podem ocorrer dentro das organizações são: falta de visão e 

informação dos colaboradores a respeito da organização que atua, o que dificulta o 

entendimento do seu papel e a importância de cada colaborador, dentro do contexto 

da organização. 

Os colaboradores dentro da empresa têm uma parte primordial no seu 

processo que é a fidelização, a conquista e o encantamento dos clientes externos. 

Conseqüentemente quando o ambiente organizacional está bom ou ruim se reflete 

diretamente ao cliente externo (BEKIN, 1995). 

 

 5.2. Endomarketing no Meio Hospitalar 

Ao considerar os estudos realizados por Gomes (2007), vale ressaltar que 

para oferecer atendimento de qualidade à saúde da população, devem ser 

disponibilizados alguns recursos que compõem um grande desafio para os 

administradores desta área de atuação.  

As inovações tecnológicas têm provocado importantes mudanças no mundo 

empresarial, com consequências no mercado de trabalho, em especial, na área de 

saúde, reduzindo os cargos, aumentando as diferenças salariais, criando novas 

profissões e descredenciando outras, constituindo-se em um desafio para o homem 

moderno que necessita promover sua adaptação, seu desenvolvimento pessoal e 

profissional para conviver nessa nova realidade. As profissões da área da saúde 

passam por uma redefinição de funções, de papéis, buscando consolidar o seu 



compromisso com a sociedade com vistas à melhor qualidade na prestação dos 

serviços de saúde (SOLLA, 2007). 

Gomes (2007) ainda destacou que para que o atendimento seja eficaz e 

alcance os objetivos propostos para os serviços de saúde, se faz necessária 

algumas organizações caracterizadas pelos serviços profissionais que compõem a 

base operacional das instituições e cujo resultado depende exclusivamente da 

capacidade do operador em manter a eficiência na comunicação entre os 

colaboradores e diversos setores da instituição 

Ao compreender um contexto de mudanças e transformações, provocadas 

por avanços tecnológicos que acontecem com uma velocidade incontrolável e, que 

tornam obsoletos os conhecimentos vigentes em gestão, é possível ver a 

necessidade de mudança do perfil do gestor e das ferramentas de abordagem de 

gestão em saúde. Assim, estratégias como o endomarketing podem auxiliar a 

superar o desafio das transformações e mudanças nos serviços de saúde. 

E nesta visão, é válido considerar a importância social do setor de saúde 

pública no país, mais especificamente, ao segmento de prestação de serviços em 

hospitais oncológicos, pois, acredita-se que o endomarketing possa caracterizar uma 

possibilidade para realização do trabalho gerencial na área de oncologia, visto que o 

grau de satisfação ou insatisfação dos profissionais está diretamente relacionado 

com questões como a sobrecarga de trabalho, a falta de melhores salários, a grande 

demanda de serviços para um contingente insuficiente de profissionais. Verificou-se 

que as técnicas de endomarketing compõem um recurso adequado para avaliar se 

existem motivos para a baixa qualidade nos atendimentos oferecidos por hospitalais 

e unidades de saúde (GUIMARÃES, et al, 2004). 

 

6. RESULTADOS 

6.1. HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS – UNIDADE III JALES 

No contexto da saúde, encontram-se as unidades hospitalares que oferecem 

atendimento especializado ao paciente com câncer. A forma jurídica empresa 

privada sem fins lucrativos, sua atividade principal é atendimento oncológico, exerce 

prestação de serviço em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).   

A visão da empresa em estudo busca excelência em atendimento médico 

hospitalar, através de ações humanizadas, constante aperfeiçoamento técnico e 

profissional, divulgação cientifica de ensino e pesquisa, que nos permite absorver a 



crescente demanda e com isso o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. A 

missão do Hospital de Câncer de Barretos – Unidade III Jales apresenta a finalidade 

de promover saúde através de atendimento médico hospitalar qualificado em 

oncologia, de forma humanizada, em âmbito nacional para pacientes dos SUS 

apoiados em programa de prevenção, ensino e pesquisa. E os valores centralizam-

se nos princípios norteadores da honestidade, humanização, amor ao paciente, 

amor pelo que se faz, ética, respeito com os pacientes e colaboradores, 

desenvolvimento das lideranças, desenvolvimento e disseminação do conhecimento 

em oncologia, atuação na prevenção, assistência e pesquisa em oncologia. 

 

6.1. Políticas Gerenciais do Hospital 

O hospital mantém vários padrões de qualidade e implantações, são 

exemplos de controle da qualidade aplicado dentro da organização:  Brainstorming, 

Plano de Ação – 5W 2H, PDCA e Indicadores, ferramentas que ajudam no padrão 

de qualidade e acreditação do hospital.  

A organização prestadora de serviços de saúde que adere ao processo de 

acreditação revela responsabilidade e comprometimento com a segurança, com a 

ética profissional, com os procedimentos que realiza e com a garantia da qualidade 

do atendimento à população. 

 

6.2. Análise da pesquisa documental 

O endomarketing na Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos 

unidade III Jales ocorre por meio de estratégias já utilizadas no Hospital de câncer 

de Barretos e outras implantadas pela própria instituição. 

Diante do exposto, informa-se que foi realizado um levantamento interno 

para identificar as estratégias do endomarketing, e consequentemente, foram 

encontrados os seguintes indicadores: Reuniões são realizadas de acordo com cada 

cronograma dos respectivos departamentos, gerenciais, departamentais, comissões, 

reuniões do corpo clínico, reuniões da média gerência; Treinamento interno e 

externo são feitos periodicamente destacando-se um maior número destes para a 

equipe de enfermagem; Mural informativo existem 20 divididos por setores onde são 

colocadas informações referente ao setor e 2 murais centrais, onde são oferecidas 

informações a todo público em geral; Meios de comunicação eletrônica (Intranet) é 

observado um crescente numero de acesso neste recurso, uma media de 



1.177.139,60 em 2011 e 1.765.709,40 em 2012, porém vale ressaltar que esses 

dados contem informações das Unidades de Barretos e Jales;  

Foram criadas também as comissões para alavancar a comunicação interna 

na empresa, sendo elas: CIPA, 5S, Criatividade, Líderes, Enfermagem, Ética na 

enfermagem, PCR, Captação de córneas, Dor, Prontuários, Radioproteção, 

Estomaterapia, Gerenciamento de riscos, Ética médica e Óbito. Com a ampliação 

prevista e com novos serviços a serem organizados, acredita-se que o 

endomarketing pode levar a organização a reavaliar suas estratégias de atuação em 

relação aos profissionais que nela trabalham, de 2011 à 2013 foram criadas 16 

comissões de estudos e a tendência é a ampliação das mesmas com a criação de 

mais 7 comissões nos próximos 2 anos. 

O Jornal Informativo é um dos meios de comunicação que tem por objetivo  

informar os colaboradores sobre um todo, bem como eventos do hospital, 

aniversariantes, leilões, cursos, treinamentos e tudo que acontece em Barretos e 

nas demais unidades. Esta estratégia do endomarketing começou a ser implantada 

em Jales no mês de Junho de 2010, onde eram distribuídos cerca de 146 unidades 

e em 2013 a quantidade distribuída já passou para 350 vem crescendo conforme o 

quadro de colaboradores, pois esse jornal é distribuído especificamente aos 

mesmos. 

As vídeo conferências vem se intensificando com o passar dos anos, pois, 

passou de 80 conferências/ano em 2011 para 240 conferências/ano em 2013, é 

notável que o número de conferências triplicou em 2 anos, o que nos leva a ver uma 

crescente demanda de vídeo conferências, significando um aumento na 

comunicação interna, o que caracteriza a aplicação de um dos recursos do 

endomarketing na instituição. 

Mais uma ferramenta do endomarketing analisada foi os papéis de parede 

do desktop dos computadores, que se constituem em meios de comunicação para a 

transmissões de informações, no qual, as trocas dos papeis de paredes são 

efetuadas periodicamente, verificou-se que no período de 2010 a 2012 foram 

realizadas 20 trocas de papéis de parede, houve um aumento significativo da 

quantidade de trocas de papéis entre os anos subseqüentes. Isso indica a 

preocupação da empresa em encontrar caminhos para valorizar os profissionais e 

mantê-los constantemente informados.  



Dentre as estratégias do endomarketing, destaca-se mais uma ferramenta 

do recurso tecnológico, os grupos de email, que são criados com a principal 

finalidade de oferecer informações importantes, bem como mensagens e recados de 

maneira mais rápida e eficiente, criando assim grupos onde pode se determinar qual 

público específico irá receber a mensagem. Para tanto, esta estratégia compõem um 

meio efetivo para que todos possam se comunicar no ambiente interno, contendo 

treze grupos de email, com números específicos determinados por categorias 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo consiste em analisar o processo de comunicação interna e foi 

possível conceituar o endomarketing como uma estratégia facilitadora de 

relacionamentos com o público interno que compartilha os objetivos da organização, 

harmonizando e fortalecendo estas relações. Além disso, é capaz de integrar o 

colaborador nos processos internos da estrutura organizacional e propiciar melhoria 

na qualidade dos serviços oferecidos ao público externo. 

 No decorrer deste estudo, verificou-se que muito se tem falado sobre 

endomarketing, mas na prática observou-se que ainda existe muita confusão sobre 

os procedimentos que efetivam esta estratégia. Confusões sobre as quais as ações 

compõem o endomarketing, sobre de quem é a responsabilidade destas ações e 

principalmente sobre a forma de implantação desta prática. 

 Informa-se que houve dificuldade em apresentar indicadores do 

endomarketing realizado no Hospital do Câncer de Barretos – Unidade III de Jales 

pelo fato da instituição colocar em prática esta ferramenta, mas os resultados desta 

estratégia não serem analisados periodicamente e formalmente, com isso, não se 

pode comprovar a eficiência do trabalho do endomarketing em todos os aspectos. 

Sugere-se, portanto que as ações do endomarketing sejam registradas com a 

finalidade de demonstrar os indicadores e os benefícios desta estratégia para a 

unidade hospitalar em estudo. 

 

7.1. SUGESTÕES DE ENDOMARKETING PARA EMPRESA 

Por meio dos indicadores coletados, foi possível traçar metas para melhoria 

das estratégias utilizadas no endomarketing e desta forma foi sugerido a prática de 

análises que caracterizem a unidade hospitalar, bem como seus clientes internos e 

externos nos seus respectivos ambientes, assim sendo, podem ser organizadas 



algumas estratégias, bem como sugestões para o desenvolvimento do 

endomarketing. 

Uma das estratégias seria dispor de uma plataforma tecnológica que auxilie 

na comunicação interna, disponibilizando vagas, lista telefônica, promoções e um 

link “Fale com o Presidente”, possibilitando que qualquer funcionário se comunique 

diretamente com o chefe; Oferecer remuneração extra diferenciada de acordo com o 

desempenho dos funcionários, em avaliações semestrais; Distribuir brindes e 

divulgar o nome dos funcionários que apresentaram destaque no trabalho 

desempenhado; Disponibilizar a caixa de sugestões aos funcionários; Apostar na 

criatividade e no trabalho em equipe, idéias vindas diretamente dos colaboradores 

devem ser colocadas em prática a cada ano, mas o colaborador deve ser capacitado 

e instigado a ter novas idéias que possam complementar os projetos de melhorias 

da empresa, sentindo-se assim, cada vez mais útil. 

É importante valorizar e divulgar o reconhecimento pelo esforço individual e 

da equipe na execução dos trabalhos da empresa; Desenvolver pesquisas de clima 

organizacional que visa proporcionar a análise da organização com o seu ambiente, 

bem como, o conjunto de condições que caracterizam o estado de satisfação e/ou 

insatisfação dos colaboradores na empresa e das demais pessoas que com eles 

interagem; Proporcionar momentos de lazer e comunicação entre todos os clientes 

internos, esta ação tem como objetivo fazer com que os colaboradores de diferentes 

departamentos interajam e se aproximem. A união propiciará um clima 

organizacional leve e agradável no ambiente de trabalho; Oferecer festas em datas 

comemorativas, como comemorações de fim de ano, da semana de enfermagem, da 

semana do hospital, do dia do médico, do aniversário do hospital, da festa de São 

João etc. e aniversários como forma de incentivo por tanto é necessário que todos 

se conheçam bem, indispensáveis para que as pessoas possam revelar suas 

aspirações, desejos, dúvidas e problemas. Conseguir compartilhar o que a pessoa 

carrega em seu interior é já um bom encaminhamento para a solução e a 

implementação de programas.  

Reservar um local em que os funcionários possam permanecer 

desenvolvendo atividades lúcidas na hora dos intervalos. A criação de um periódico 

informativo e de passa tempo, que a pessoa possa levar para casa, faz muito bem; 

Prática de ginástica laboral é importante, pois se trata de saúde no ambiente de 

trabalho, desenvolvendo ações voltadas para a prevenção e manutenção da saúde 



do trabalhador, a presença deste profissional da fisioterapia no ambiente empresarial 

propicia a integração harmônica entre as condições físicas e emocionais do 

trabalhador; Disponibilizar um tele-atendimento ao empregado, que ele possa ligar a 

qualquer hora para esclarecer dúvidas, apresentar elogios e reclamações; Canal 

interno de rádio: será necessário que o hospital de dispõe de uma central de rádio 

dentro da instituição, com transmissão ao vivo e caixas de sons espalhados em 

todos os setores. Através do rádio interno, é possível emitir comunicados que 

posteriormente deverá ser fixado no quadro de aviso sobre assuntos de interesse do 

hospital, dos colaboradores e gerais. 

Sugere-se que todas as ações do endomarketing desenvolvidas no hospital 

do Câncer de Barretos – Unidade III de Jales sejam registradas com a finalidade de 

demonstrar os indicadores, bem como pontos positivos e negativos desta 

metodologia de trabalho. Conseqüentemente, os resultados poderão ser divulgados 

e ainda servir de subsídios para continuidade do trabalho, a fim de realizar o 

diagnóstico e o programa de ação.  
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