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 Introdução  

O mercado empresarial encontra-se cada vez mais competitivo, e as atualizações são 
necessárias para quem quer se manter atuante no mundo dos negócios. Todos têm o 
mesmo objetivo, garantir a satisfação do cliente.  

Portanto, é necessário buscar sempre inovações, novos conhecimentos e 
aprendizagem para que cada produto tenha o seu diferencial e assim convencer não 
só os clientes externos, mas também os clientes internos (funcionários) que são os 
maiores representantes de uma empresa. As empresas antigamente tinham uma 
grande dificuldade em se relacionar com seus funcionários e assim era mais 
complicado fazer a venda interna e em seguida a venda externa. O investimento ao 
endomarketing além de melhorar a comunicação interna, trouxe um alto nível de 
satisfação a empresa. Para entendermos melhor o tema deste artigo, falaremos um 
pouco de sua origem passando uma rápida e simples definição sobre marketing.  

Marketing é um estudo de necessidade e aprovação dos consumidores, ou seja, o 
termo é utilizado para buscar o que o cliente necessita no momento, visando sempre 
a qualidade para garantir a satisfação (BRUM, 2010).  

 

Objetivos  

Objetivo Geral- Esse trabalho tem como objetivo geral, identificar a importância da 
utilização do Endomarketing dentro das empresas. Trazendo através de pesquisas 
realizadas, dados que comprovam o grau de satisfação do cliente interno.  

Objetivo especifico- Tem como propósito a interpretação das características 
individuais e grupais de uma organização, onde se possa na prática interpretá-las para 
a obtenção de resultados no nível produtivo e do relacionamento social, por intermédio 
do Endomarketing.  

 

Metodologia 

As fontes bibliográficas recorridas para esta pesquisa constituíram-se de material 
elaborado a partir das relações mais comumente citadas de endomarketing. Serão 
coletados a partir de livros técnicos, artigos, literatura clássica, dicionário e 
publicações científicas, inseridos em áreas que abarquem trabalho e administração, a 
fim de que se possam obter maiores informações teórico-científica sobre o tema.  

 

Desenvolvimento 

Os tipos de pesquisas utilizados foram descritivos, bibliográfica e exploratória e 
também qualitativa com entrevistas pessoais, contendo as teorias necessárias para 
explorar o conhecimento e entendimento do tema.  

 

Resultados  

Endomarketing é uma estratégia de marketing que tem por atividade realizar 

treinamentos e motivação aos funcionários, pois a importância que a empresa tem 

com os seus empregados é essencial, fazendo que os funcionários se sintam 

importantes com seus afazeres na empresa. A empresa deve ter uma boa 

comunicação interna com seus colaboradores, assim buscando seus objetivos com 

público interno, pois o endomarketing busca sempre o sucesso da empresa, ou seja, 

o funcionário já tem uma ligação com a empresa, sendo que eles têm que estar apto 

de como conquistar o cliente, buscando assim sempre a satisfação. Toda empresa 



necessita de ordem e padronização para seu correto funcionamento e adequação 

como organização prestadora de serviços ou de bens de consumo. O endomarketing 

é hoje em dia um dos fatores que beneficia uma boa relação entre os funcionários, 

mostra uma imagem adequada aos clientes internos e externos, ajuda na realização 

de projetos com o trabalho em equipe, dentre outras atribuições. 

 

Considerações Finais 

Pode-se concluir diante da pesquisa bibliográfica, qualitativa e análise dos dados 
voltando-se ainda aos objetivos principais deste trabalho, a importância do cliente 
interno para uma organização. O mesmo poderá ser o responsável pelo sucesso da 
organização, através da injeção de ideias inovadoras. Cabe aos gestores cada vez 
mais lembrar da importância deste cliente interno, é ele quem será o responsável ou 
intermediador das vendas de seus produtos e o sucesso da empresa. 
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