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Resumo 

A multinacional Nestlé, em sua visão empresarial, busca assegurar o progresso 

social e profissional de seus colaboradores. Isso significa dar a cada colaborador a 

oportunidade de desenvolver seu potencial em um ambiente de trabalho seguro e justo. 

Assim, por meio de uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, este estudo tem 

por objetivo abordar as ações de Endomarketing mais relevantes aplicadas nessa 

organização, de modo a verificar a importância do Endomarketing para satisfação de 

seus colaboradores e, consequentemente, para o fortalecimento de sua imagem e de 

sua marca.  

 

1 Introdução  

A palavra “Endo” vem do grego e quer dizer ‘ação interior ou movimento para 

dentro’. O termo Endomarketing consiste, portanto, no marketing ‘para dentro’ da 

organização. O Endomarketing vai utilizar das modernas ferramentas de marketing, 

como pesquisas e entrevistas dirigidas ao público interno da organização. (BEKIN, 

2004).  

Para Brum (1998), o Endomarketing ou Marketing Interno visualiza os 

funcionários como clientes internos e suas atividades como produtos internos. A 

organização necessita, primeiramente, vender suas atividades, seus afazeres, aos 

funcionários, antes de vender seus produtos ou seus serviços aos clientes externos.  

Assim, o Endomarketing, tem como principal objetivo fortalecer as relações 

internas da empresa com a função de integrar a noção de cliente e fornecedor interno, 

fazer com que todos os funcionários tenham uma visão compartilhada sobre o negócio 

da empresa, incluindo itens como gestão, metas, resultados, produtos, serviços e 

mercados nos quais atua. Isso proporciona ainda melhorias tanto na qualidade dos 

produtos como na produtividade pessoal, bem como promove a qualidade de vida no 

trabalho (BRUM, 2000).  

A empresa Nestlé, com mais de cem anos de história, sempre esteve à frente de 

seu tempo, inovando no modo de transmitir confiança e informação aos seus clientes e 

colaboradores. O compromisso da Nestlé com a boa nutrição foi o que a colocou no 

mapa das grandes corporações mundiais.  



Um dos princípios da Nestlé em sua visão empresarial é assegurar o progresso 

social e profissional de seus colaboradores. Isso significa dar a cada colaborador a 

oportunidade de desenvolver seu potencial em um ambiente de trabalho seguro e justo, 

no qual ele possa ser ouvido, respeitado valorizado. Assim, a empresa Nestlé procura 

sempre investir na capacitação contínua e em ações que proporcionem mais ainda a 

qualidade de vida de seus colaboradores.  

Por ser uma conceituada multinacional, com um imenso portfólio e variedades de 

produtos, diversas fábricas pelo Brasil e, consequentemente, portadora de um grande 

número de colaboradores, essa organização foi escolhida para esse estudo.  

Dessa forma, essa pesquisa aborda o processo de Comunicação Interna da 

organização Nestlé, em território nacional, de modo a mostrar as ações de 

Endomarketing que essa empresa vem utilizando, a fim de satisfazer as necessidades 

dos seus clientes internos e, consequentemente, fidelizar sua marca entre o público 

externo.  

 

2 Objetivos  

Em seu institucional, a organização Nestlé destaca estabelece como valor da 

empresa as pessoas, em primeiro lugar, e o respeito para todos, dentro e fora da 

empresa. Dessa forma, o presente estudo aborda, de modo geral, a Comunicação 

Empresarial da empresa Nestlé, enfatizando sua Comunicação Interna. De maneira 

específica, apresenta algumas ações do Endomarkentig aplicadas por essa 

organização, que ajudem a promover a satisfação de seus colaboradores, o 

fortalecimento de sua marca e de sua imagem. Com esse estudo, pretende-se também 

incentivar a prática do Endomarketing em outras empresas, destacando sua 

importância para fidelização da marca da empresa. 

  

3 Metodologia  

De acordo com Gil (1999), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 

pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, podendo ser, de acordo 

com os objetivos. A pesquisa exploratória é um dos tipos de pesquisa qualitativa, em 



que se utiliza o levantamento bibliográfico e a análise de exemplos que estimulem a 

compreensão do fenômeno estudado.  

Com base nisso, trata-se de pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, em que 

vem sendo estudados os principais autores da área de Comunicação Empresarial, da 

Comunicação Interna e do Endomarketing, como Brum (2000), Bueno (2003) e Pimenta 

(2004). Além disso, estão sendo levantados e analisados os principais sites da 

organização Nestlé, com intuito de verificar as ações de Endomarketing aplicadas nas 

sedes brasileiras dessa empresa.  

 

4 Desenvolvimento e Resultados  

As novas gerações de colaboradores carregam para o ambiente de trabalho, os 

anseios e novas experiências de como se relacionar, criando interesse junto ao 

individual, autoral e espontâneo. Ao ter espaço para se manifestar, o colaborador se 

sente prestigiado e reconhecido. O resultado disso é um comprometimento maior com a 

organização. Na atualidade, a Comunicação Interna deve se embasar em quatro 

pontos: (i) Motivar os colaboradores para que estejam alinhados com a estratégia do 

negócio; (ii) Liderar e gerenciar a comunicação; (iii) Gerenciar o processo de 

informação, especialmente a desorganizada; (iv) Mensurar o retorno sobre investimento 

na comunicação interna.  

Buscando-se aproximar desse novo perfil de Comunicação Interna, hoje em dia, 

um dos princípios da Nestlé é assegurar o progresso social e profissional dos seus 

colaboradores. Sendo assim, ela tem investido em capacitação contínua e em ações 

que proporcionem maior qualidade de vida entre os profissionais que ocupam cargos de 

diretoria ou gerência até os colaboradores da limpeza da empresa.  

A Nestlé continua trabalhando também a motivação de seus funcionários por 

meio da participação nos lucros e nos resultados, reconhecendo o desempenho de 

cada um anualmente. Trabalha muito com descontos de seus produtos para os 

funcionários e com a distribuição de brindes em todas suas unidades.  

 

5 Considerações Finais  



Os colaboradores são, verdadeiramente, a imagem e a alma da empresa. Para a 

empresa, sempre são necessários colaboradores cada vez mais motivados, a fim de se 

alcançar com maior facilidade suas metas. No Brasil, o número de empresas que se 

preocupam com seus colaboradores é ainda muito tímido. Apenas as organizações de 

grande porte, como a Nestlé, vem aplicando o Endomarketing, visando à capacitação, à 

qualidade de vida dos colaboradores.  

A prática da conduta de valores estimulada por ações do Endomarketing pode 

promover, portanto, a imagem da marca perante o público externo da empresa, como 

vem ocorrendo com a organização Nestlé.  
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