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A IMPORTÂNCIA DO ENDOMARKETING PARA MELHORIA DA GESTÃO DAS 

PEQUENAS EMPRESAS DE AURIFLAMA-SP. 

 

1. RESUMO 

O endomarketing é indispensável em qualquer organização, ele trabalha com o 
público interno da empresa (funcionários), qualquer beneficio que é oferecido é uma 
forma de endomarketing. Ele tem o objetivo de melhorar o ambiente organizacional, 
motivar, incentivar o trabalho em equipe, entre outros. Com o cliente interno 
motivado ele vai estar mais satisfeito com o seu trabalho, além disso, o desempenho 
será cada vez maior, transmitindo uma boa imagem da empresa ao cliente externo. 
O objetivo é verificar como o endomarketing pode ajudar na melhoria do processo de 
gestão das pequenas empresas de Auriflama/SP, pois a maioria delas não costuma 
investir em seus funcionários. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Endomarketing é uma estratégia conhecida como marketing interno, que tem 

como objetivo conquistar o coração e a mente dos funcionários para que eles 

promovam o crescimento da empresa. 

Os colaboradores fazem parte do processo de conquista, encantamento e 

fidelização desses clientes externos. E tudo que é feito dentro da empresa, seja bom 

ou ruim, reflete no cliente externo. Por isso é importante o endomarketing, afinal, se 

o cliente interno está satisfeito, assim ele poderá fazer bem o seu trabalho e 

encontrar o cliente externo, que é o que mantém a empresa de pé. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar o quanto é importante um sistema de 

endomarketing no ambiente de trabalho, pois com ele os funcionários vão se tornar 

mais motivados melhorando a relação entre a empresa e o colaborador que é 

importante para a imagem da empresa, pois com os clientes internos satisfeitos eles 

transmitirão um bom atendimento e produto de qualidade aos clientes externos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar como o endomarketing pode auxiliar o processo de gestão das  

pequenas empresas da cidade de Auriflama/SP. 
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4. METODOLOGIA 

 

De inicio foram feitas pesquisas bibliográficas que segundo Lakatos e Marconi 

(1987, p. 66) a pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento, seleção e 

documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo 

pesquisado, em livros, revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, 

material cartográfico, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com 

todo material já escrito sobre o mesmo. 

Na outra parte do trabalho será realizada uma pesquisa de campo que se 

define como: 

 

É a pesquisa em que se observa e coleta os dados diretamente no próprio 
local em que se deu o fato em estudo, caracterizando-se pelo contato direto 
com o mesmo, sem interferência do pesquisador, pois os dados são 
observados e coletados tal como ocorrem espontaneamente (LAKATOS; 
MARCONI, 1996, p. 75). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O endomarketing é importante para a organização, pois valoriza sempre seus 

colaboradores e eles têm papel muito importante no processo de fidelização dos 

clientes externos, desta forma tudo que é feito para os colaboradores, sendo positivo 

ou não, reflete diretamente no cliente externo. 

Endomarketing consiste em ações de marketing dirigidas para o público 
interno da empresa ou organização. Sua finalidade é promover entre os 
funcionários e os departamentos os valores destinados a servir o cliente ou, 
dependendo do caso, o consumidor. Essa noção de cliente, por sua vez, 
transfere-se para o tratamento dado aos funcionários comprometidos de 
modo integral com os objetivos da empresa. O comprometimento implica a 
adesão aos valores e objetivos da empresa por meio do endomarketing e 
pressupõe o trabalho em equipe, em um contexto marcado pela cooperação 
e pela integração dos vários setores da organização (BEKIN, 2004, pág.3).  
 

Este artigo pretende mostrar a importância que o endomarketing tem dentro 

de uma empresa, pois seu maior colaborador é o funcionário e este precisa estar 

sempre motivado e incentivado para transmitir segurança e tranquilidade aos 

clientes externos. 
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O Endomarketing hoje pode ser entendido como um processo estruturado, 
alinhado ao planejamento estratégico empresarial, visando melhoria da 
comunicação, buscando a relação com os ganhos de produtividade nas 
organizações. Para que isso aconteça, são necessários conhecimentos de: 
indicadores de desempenho de recursos humanos; clima organizacional; 
indicadores de produtividade e apoio da alta gerência, principalmente 
(DIAS, 2008, pág.24).  
 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

  Ainda não existem resultados preliminares, haja vista que a coleta de 

informações ainda está em andamento. 
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