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COMO O ENDOMARKETING PODE AFETAR A SATISFAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES – UM ESTUDO DAS ESTRATÉGIAS INDIRETAS DE SUCESSO 

EM COMUNICAÇÃO E MARKETING 

 

Resumo 

 Devido ao advento da globalização e às mudanças rápidas na economia, 

empresas que queiram se destacar no mercado necessitam de algo a mais para se 

diferenciar de seus concorrentes e despertar a “boa vontade” de seus consumidores 

para consumir seus produtos e serviços. Em busca de uma solução para a 

satisfação de seus consumidores e para uma construção de valor para sua marca, 

produtos e serviços, as empresas estão investindo cada vez mais na ferramenta de 

marketing interno (endomarketing), que de uma vez só satisfaz as necessidades de 

seus funcionários e consumidores, fazendo assim a empresa crescer e se destacar 

em um mercado acirrado.  

Introdução 

 A comunicação entre líderes e liderados de uma empresa, é uma das 

questões fundamentais em todas as organizações na atualidade. E, uma forma 

eficiente de comunicação que pode –se obter nas empresas é o endomarketing. 

Existem vários meios de formalizá-la e organizá-la através de reuniões, jornais, 

vídeos, exposições, seminários, murais, painéis. Seja qual for o meio, deve se dar à 

comunicação os mesmos cuidados e atenção ou até maiores que a comunicação A 

comunicação voltada para o Endomarketing deve acontecer a todo instante. 

produzida para o marketing externo. “O marketing interno deve sobrepor o marketing 

externo” (Kotler, 2003). Sem conhecimento não há integração; sem integração não 

haverá qualidade; sem qualidade não haverá sucesso. Na empresa, a comunicação 

interna eficaz é elemento decisivo de infraestrutura  voltada para serviços de 

qualidade. A falta e/ou a má qualidade da comunicação em todos os níveis dentro da 

empresa contribui muito para um serviço não confiável. A comunicação que se 

busca com o Endomarketing transcende a comunicação tradicional de apenas 

transmitir algo. O que se busca agora é entendimento. Todos devem entender o quê 

e porquê estão fazendo e como seus resultados se relacionam aos dos outros e aos 

objetivos gerais da empresa. “Em suma comunicação é informação com feedback” 

(Bekin, 2004).  (Mendes 2004:8) 



 Com isso, o endomarketing vai além de uma comunicação entre os líderes e 

os liderados, pois está atrelado a diversos métodos para se obterem os resultados 

esperados. E, dentro deste todo planejamento está incluído como umas das 

estratégias uma cultura organizacional motivadora, descoberta dos talentos dos 

funcionários pelo recursos humanos, plano de carreira, satisfação do funcionário e 

dentre outras para se obter ao objetivo principal que são satisfazer e fidelizar  todos 

os seus clientes.          

 Portanto, a finalidade do presente trabalho é verificar se as estratégias de 

endomarketing apresentam efeitos positivos verificáveis nos consumidores, alvo 

indireto das ações. Para tanto, estão sendo realizados estudos bibliográficos e 

levantamentos empíricos com vistas a verificar a validade dessa hipótese. 

Objetivos 

Primário: Verificar a eficácia do Endomarketing como ferramenta de gestão para 

satisfação dos consumidores 

  

Secundários: - Levantar quais são os tipos de comunicação interna e quais as 

peças mais utilizadas pelas empresas; 

 

- Verificar se os líderes implementam as estratégias de marketing interno para 

garantir reflexos positivos na satisfação dos consumidores; 

 

- Verificar e analisar os níveis de satisfação de todos os funcionários das empresas 

escolhidas como objeto da pesquisa; 

 

- Comparar empresas que aplicam o endomarketing com as que não aplicam; 

 

- Descobrir e analisar os níveis de satisfação do consumidor em relação à empresa 

à qual ele é fiel. 

 

Metodologia 

 Iremos aplicar uma pesquisa qualitativa em profundidade nos gestores de 

marketing que aplicam a ferramenta endomarketing e em outros que não aplicam, 

para assim poder concluir sua verdadeira efetividade. 



Desenvolvimento 

 O desenvolvimento da presente pesquisa será feita nos próximos meses, 

quando terminaremos a elaboração do questionário e fizer a aplicação da pesquisa 

nos gestores. 

 

Resultados Preliminares 

 Como resultado preliminar, temos a pesquisa bibliográfica com os autores 

mais conceituados para termos a real definição da ferramenta de marketing 

estudada. Conforme a pesquisa, identificamos como alguns gestores aplicaram a 

ferramenta explorando cases reais.  
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