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RESUMO 

O presente projeto pretende investigar sobre o uso do Endomarketing em 

empresas automotivas. 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 para os  colaboradores, e 

consequentemente, em ganhos de produtividade para a empresa. Utilizou-se 

um estudo de caso numa empresa automotiva para evidenciar sua importância. 

 

INTRODUÇÃO 

Há mais de 50 anos o Marketing foi descoberto e tornou-se a principal alavanca 

de crescimento dos negócios em larga escala. Os reflexos sobre a produção 

industrial foram diretos e imediatos. O mesmo movimento parece acontecer em 

relação ao endomarketing. “O endomarketing” é portanto um processo que visa 

adequar a empresa ao atendimento do mercado, tornando-a mais competitiva a 

partir da integração de seus funcionários à estrutura organizacional” (MEIRA & 

OLIVEIRA, 2004, p 6). Pode-se imaginar o quanto o endomarketing é 

importante para o crescimento das empresas, e o quanto representará para as 

grandes corporações que souberem como estruturar seus planos de 

abordagem aos funcionários, visando a máxima qualidade do produto ou 

serviço que oferecem aos seus clientes. Nos últimos anos são cada vez 

maiores os investimentos e a preocupação das organizações com relação a 

seus funcionários. O endomarketing ou Marketing Interno tem se tornado uma 

ferramenta de extrema importância para as organizações. A razão de tal 

importância é o fato de constituir de um processo cujo foco é sintonizar e 

sincronizar todas as pessoas que trabalham na empresa na implementação e 

operacionalização de ações mercadológicas. 

 

OBJETIVO 

Identificar a importância do endomarketing (marketing interno) em empresas 

automotivas. 

 

 



METODOLOGIA 

A metodologia deste projeto de pesquisa será através de levantamento 

bibliográfico e leituras pertinentes ao tema, pesquisa em fontes primárias 

(livros, artigos científicos) e secundárias (informações colhidas em órgãos 

públicos, empresas, etc). Além de pesquisa de campo. 

 

REVISÃO TEÓRICA 

O endomarketing é definido por Bekin (1995) como as “ações de marketing 

voltadas para o público interno (funcionários) das empresas e organizações”. 

Vasconcellos (apud PIZZINATTO et al, 2005, p.54) esclarece que o marketing 

interno possibilita que as estratégias de marketing sejam suportadas 

internamente em relação a pessoas e defende que a área de marketing deve 

se integrar com as demais, pois quanto “mais integrada estiver a empresa, 

maiores as chances de sucesso no atendimento ao cliente externo”. O 

endomarketing tem como objetivo incorporar procedimentos para implantar 

junto ao cliente interno o foco no cliente externo, obtendo assim melhorias nos 

processos da organização. A empresa, ao fazer uso do endomarketing, passa a 

construir e manter bons relacionamentos com seus colaboradores, levando-os 

ao comprometimento com os objetivos e valores organizacionais; como 

resultado, aumenta-se a qualidade dos bens e serviços e a produtividade de 

pessoas e processos, acarretando uma maior satisfação dos clientes. (BEKIN, 

1995). Com isso, percebe-se o quão importante é o endomarketing para o 

sucesso do marketing. Como diz Kotler (1998), “o endomarketing deve vir antes 

do marketing”. 

 

O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

Com a globalização, o foco da empresa deixou de ser o produto e passou a ser 

o cliente externo e o interno (empregado). As pessoas são o grande fator que 

faz a diferença na concorrência entre as organizações. Comprometimento e 

qualidade dos profissionais são essenciais nesse contexto. Cada vez mais as 

organizações se voltam as questões de motivação de seus empregados, pois a 

eficácia e o desempenho positivo estão diretamente  ligados a motivação. “É 

fácil perceber por que a motivação é tão desejável no trabalho”. Esta afirmação 

é de HendrieWeisinger, em seu livro “Inteligência Emocional no Trabalho” 



(2001). Segundo ele, um empregado motivado requer menos controle, tem uma 

produtividade consistente e tende a ser mais esforçado e criativo. A maioria das 

reclamações ou da insatisfação de funcionários está ligada à falta de 

informação e comunicação. Bekin (2004) apresenta dez pontos de 

questionamentos necessários para se cultivar o ambiente onde o empregado é 

o primeiro Cliente. Basicamente estão ligados à informação e comunicação que 

levam à motivação, e consequentemente, ao processo de satisfação dos 

empregados: 

1. A alta direção da empresa está empenhada no trabalho orientado para o 

cliente e para a valorização dos funcionários; 

2. A gerência está comprometida com essa visão e possuí capacidade de 

liderança, transmitindo aos funcionários responsabilidade, vontade de 

participação e capacidade de iniciativa; 

3. O conhecimento é disseminado por todos os setores da empresa, tanto para 

integrar seus diversos setores quanto para estimular o potencial do indivíduo; 

4. Os funcionários conhecem os objetivos da empresa voltada para o cliente e 

suas responsabilidades nessa linha de atuação; 

5. Os funcionários conhecem as suas tarefas, sentem-se motivados e estão 

envolvidos em um trabalho de equipe que dá margem à iniciativa individual; 

6. Os treinamentos são realizados constantemente, quer no aspecto técnico, 

quer no reforço de valores e atitudes; 

7. Os processos de avaliação são transparentes, informando corretamente o 

principal interessado: o funcionário; 

8.Há um permanente processo de informação e comunicação, configurando o 

livre acesso à informação e à capacitação de todos; 

9. O processo de comunicação tem o modelo da „mão-dupla‟, o que permite 

que os funcionários revelem suas necessidades e expectativas; 

10. O atendimento às expectativas e às necessidades dos funcionários, com 

base em critérios claros e nos objetivos da empresa, gera um ambiente de 

confiança mútua e alta eficiência. 

Na empresa, a comunicação interna eficaz é elemento decisivo de infra-

estrutura  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. 



 

QUEM É O CLIENTE INTERNO 

O cliente interno é a pessoa principal dentro da organização quando o assunto 

é a qualidade total em serviços. “É ele que faz ou deixa de fazer para que a 

expectativa do cliente final seja satisfeita/superada ou não.” (BOGMANN, 2000, 

p. 39). A opinião dos clientes internos é muito importante para que a empresa 

possa melhorar os processos da organização, tanto em relação à produção 

como o atendimento ao cliente. 

[...] o endomarketing pressupõe que, da mesma forma que o 
cliente externo, é necessário ouvir o cliente interno, saber das 
suas idéias e opiniões, trabalhar suas preocupações ou 
inseguranças, proporcionar educação e desenvolvimento e 
reconhecer, na prática, sua importância.” (PIZZINATTO et al, 
2005, p.55). 

 

É indispensável que a empresa saiba conhecer e respeitar o cliente interno, 

afinal, os colaboradores são tão importantes quanto os clientes externos. A 

diferença ocorre quando o cliente interno é valorizado consegue exercer melhor 

seu trabalho, gerando assim, uma satisfação e aumento no nível de 

produtividade e qualidade debens e serviços, para o melhor atendimento ao 

cliente externo. 

 

BARREIRAS AO MARKETING INTERNO 

Apesar de se tratar de uma ferramenta muito importante dentro das 

organizações, o endormarketing acaba perdendo seu grau de importância nos 

planos da empresa por alguma das dificuldades por parte da empresa e por 

parte dos colaboradores. Uma dos problemas encontrado na implantação do 

endomarketing é a integração entre os colaboradores e organização, que 

acaba não fluindo bem por receio dos gestores em abrir as informações da 

empresa à seus colaboradores, falta do comprometimento dos gestores do alto 

escalão em apoiar a iniciativa, falta de planejamento à longo prazo por parte do 

responsável pela iniciativa, dificuldades na comunicação, a escolha correta do 

material que será utilizada para que todos tenham condições de acompanhar 

as novidades, o vocabulário adequado para tornar atraente para os diferentes 

níveis sociais da empresa, e o mais comum, a falta do colaborador qualificado 

para fazer com que o projeto seja aceito por maior parte dos colaboradores. 



Depois da organização ter conseguido “driblar” todos esses comuns desafios 

encontrados no momento da implantação do endomarketing, a empresa ainda 

terá mais algumas árduas fases, por exemplo, fazer com que os colaboradores 

se sintam valorizados com o conteúdo dos boletins, compreendam as atitudes 

dos gestores, façam com que os colaboradores interajam de alguma forma com 

a iniciativa, e talvez o mais difícil, fazer com que haja mais motivação por parte 

dos funcionários com o conteúdo de divulgação. 

 

FATORES QUE DETERMINAM A EFICÁCIA DO ENDOMARKETING 

A visão e o conceito de endomarketing, como nível estratégico da empresa, é 

um dos pontos fundamentais na eficácia do processo de endomarketing. Um 

diagnóstico inicial, seguido por um plano de implantação que considera a 

realidade da empresa é outro fator determinante para garantir os resultados do 

processo. Brum (1998) complementa esses fatores, citando outros aspectos 

que devem ser considerados: 

-valorização da cultura da instituição; 

-marketing interno como processo educativo; 

-uso de instrumentos que encantem o público interno; 

-informação como responsabilidade da empresa; 

-transparência e veracidade das informações passadas; 

É importante destacar que o plano é um dos fatores iniciais de maior impacto 

para a eficácia do endomarketing, porém seu processo de desenvolvimento é 

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

(2004) resume essa questão da seguinte forma: “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. Brum (1998) 

defende que o endomarketing deve ser conduzido em parceria entre as áreas 

de marketing e recursos humanos; a primeira tem o Know-how para a 

condução de projetos e instrumentos de marketing e a segunda tem o 

conhecimento e a facilidade de acesso ao público alvo. 

 

ENDOMARKETING APLICADO NA FIAT 

Na Fiat, o Endomarketing faz parte da vida não só do funcionário, como de sua 

família também. A montadora oferece festas de debutantes para as filhas de 



seus colaboradores e festas de bodas para aniversários de casamento. Além 

disso, a empresa oferece test-drive aos funcionários. Afinal, o colaborador é o 

primeiro cliente da montadora. Um aliado importante do Endomarketing é a 

tecnologia. É inegável que as ferramentas que ela oferece ajudam a permear 

melhor a comunicação de uma companhia e, logo, a comunicação interna. A-

pesar do tradicional mural informativo ser válido, a intranet é a evolução desta 

comunicação. A tecnologia facilita e dá mais liberdade ao processo de comuni-

cação e é disso que as empresas precisam, da conversa mais rápida entre as 

equipes e seus gestores. Para que a tecnologia facilite o processo de comuni-

cação, é necessário que antes dela chegar seja planejado o que será feito com 

ela. A grande responsável pela integração dos setores da Fiat com a comuni-

cação da marca é a Intranet. A comunicação da Fiat é baseada na comunica-

ção integrada e na fusão de ações de responsabilidade social com os funcioná-

rios. O conceito e as ações de comunicação da companhia são discutidos por 

um comitê formado pela união de diversas áreas da empresa. 

 

ENDOMARKETING DA TOYOTA NO PROCESSO DE CRESCIMENTO 

O Endomarketing na Toyota foi implantado de uma maneira diferenciada das 

ações individuais. A forma adotada pela montadora para motivar seus clientes 

internos foi apostar na criatividade, no trabalho em equipe. Lá, milhares de no-

vas ideias vindas diretamente dos colaboradores são colocadas em prática a 

cada ano. Qualquer um dos 296.000 funcionários da montadora sabe exata-

mente quais são os princípios e os valores da empresa. Na empresa japonesa, 

segundo a reportagem, os diretores gastam metade do tempo analisando idéi-

as e projetos enviados pelos funcionários. “De acordo com The ElegantSoluti-

on, escrito pelo americano Matthew E. May, da Universidade da Toyota, 1 mi-

lhão de idéias são implementadas anualmente nas várias unidades da compa-

nhia. São sugestões das mais variadas”. Quando um novo funcionário é contra-

tado, antes mesmo de realizar suas funções, ele passa por um treinamento de 

aproximadamente cinco meses, sendo um mês dedicado apenas à cultura To-

yota, outros dois meses em fábrica para ver como são produzidos os carros e 

os outros dois meses diretamente na concessionária para entender as necessi-

dades e desejos dos clientes. Dessa forma, ele é capacitado e instigado a ter 

novas ideias que possam complementar os projetos de melhorias da empresa, 



sentindo-se assim, cada vez mais útil e engajado com os propósitos da compa-

nhia. Além da ação de criatividade no trabalho em equipe e dos habituais bene-

fícios oferecidos pela empresa, a Toyota investe muito em treinamentos, pales-

tras de motivação e incentivos aos projetos de seus funcionários. Hoje a Toyota 

é empresa de referência mundial no quesito marketing interno por entender 

como construir e aplicar relacionamentos fortes e motivadores com seu público 

interno. 

 

RESULTADOS 

Inicialmente pode-se constatar que todos os instrumentos utilizados pela área 

de marketing para ações com o cliente/consumidor podem ser utilizados para o 

endomarketing. Os instrumentos tradicionalmente utilizados pelo marketing são 

folders, material promocional, pesquisa de satisfação, painéis, comerciais, 

jornal, atividades festivas com clientes, entre outros. Bekin (2004) expõe alguns 

aspectos que devem ser considerados na definição dos instrumentos utilizados 

internamente como: contatos diretos entre os diversos níveis da empresa, 

processos de recompensa para o grupo e uma ampla rede de comunicação 

entre todos os níveis da empresa. Brum (1998) relaciona os instrumentos 

operacionais que podem ser utilizados: 

- confecção de vídeos que podem ser institucionais, de apresentação dos 

produtos (tem como objetivo colocar em contato direto a equipe interna com a 

realidade em que o produto é utilizado). 

- 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 a utilização de vários encartes, como, por exemplo, área de 

recursos humanos, projetos, produção e associação de funcionários. Pode ser 

utilizada, também, a versão do jornal de parede; 

- cartazes motivacionais, informativos e de forma de quebra-cabeça, sempre 

com o objetivo de passar novas informações para equipe interna; 

- canais diretos (reunião com o diretor, presidência ou ouvidor interno); 

- palestras internas, programas para apresentar as novidades da empresa, as 

tendências e a evolução que a mesma teve; 

- grife interna que pode ser utilizada em roupas, bonés e acessórios; 



- memória, ou seja, o resgate da história da empresa, com objetivo de passar a 

evolução da mesma, às pessoas que a desconhecem; 

-radio interno para a divulgação de notícias; 

- vídeo jornal para a divulgação de lançamentos, pronunciamentos de diretores 

e gerentes; 

- Intranet; 

- convenções internas: uso da equipe interna para divulgação de atividades; 

- manuais de integração: muito utilizados para divulgação de alguns aspectos 

da cultura organizacional. 

Assim, uma empresa que possui pouca disponibilidade de tempo para a 

coordenação do processo de marketing interno deve evitar a escolha de 

instrumentos que exijam alto grau de envolvimento da coordenação. Caso 

contrário, corre o risco de ter problemas no desenvolvimento do seu plano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho conclui-se que um erro constante dentro do universo 

empresarial é não considerar o Endomarketing como um modelo de excelência 

empresarial. O Endomarketing é importante para o crescimento das empresas, 

visa a qualidade do produto ou serviço que oferecem aos seus funcionários. 

Como diz Kotler (1998), “o endomarketing deve vir antes do marketing”. 

Portanto, este deve ser considerado de suma importância, como demonstrado 

na pesquisa, grandes empresas como Toyota e FIAT que souberam como 

utilizar esta ferramenta, obtiveram sucesso. Percebemos durante o 

desenvolvimento deste trabalho, que poucas empresas se aproveitam desta 

excelente ferramenta “Endomarketing”, porém este cenário vem mudando 

significativamente, pois estas estão percebendo que deve-se motivar o próprio 

funcionário, para que este venha a produzir resultados mais significativos, e 

venham a estar mais satisfeitos. Pois conseguindo motivar seus funcionários, 

consequentemente acarreta em uma maior satisfação dos clientes. Com base 

nos levantamentos realizados através de pesquisa de bibliográfico, leituras 

pertinentes ao tema (livros, artigos científicos) e secundárias parabenizamos as 

empresas estudadas, por sua excelente performance. 
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