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1. RESUMO 

O presente projeto pretende analisar o uso do Endomarketing em empresas de 

manufatura. O repto do endomarketing é proporcionar aos empregados uma condição 

de aplicação de valores, tais 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, tornando um diferencial em meio à crise financeira. 

Utilizando-se de pesquisa de campo, em empresas de manufatura para evidenciar sua 

importância. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Há mais de 5 cinco décadas o Marketing foi descoberto, tornando o principal 

alimento de crescimento dos negócios em ampla escala. As consequências sobre a 

produção industrial foram diretas e imediatas. O mesmo 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). É notório a relevância do endomarketing para o crescimento das 

organizações, e o quanto representa para as grandes corporações, que vier através 

desse instrumento estruturar seus planos de abordagem mediante seus 

colaboradores, visando a máxima qualidade do produto ou serviço que oferecem a 

sua clientela. Ultimamente as organizações tem investido cada vez mais, e se 

preocupado, com relação a seus funcionários. 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 um processo cujo foco é sintonizar e sincronizar 

todas as pessoas que trabalham na empresa, na implementação e operacionalização 

de ações mercadológicas. 

Segundo Paixão (2012) para que uma organização possa crescer, é necessário 

que haja mudanças, não apenas na estrutura tecnológica, mas também deve haver 

mudanças na cultura e no relacionamento interno da organização. Desta forma a 

barreira criada para com os colaboradores em relação as mudanças, sejam 

quebradas.  

 

 



3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral – Este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância do 

endomarketing dentro das organizações, em um período de crise na economia. 

Trazendo através de pesquisas realizadas, e dados que comprovam a fidelidade dos 

colaboradores, na busca de alcançar os objetivos da organização. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho científico será realizada inicialmente 

uma pesquisa bibliográfica abordando os principais temas do trabalho, tais como, o 

mercado de trabalho, marketing e endomarketing. Essa forma de pesquisa de acordo 

com Gil (2002, p. 45) “permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

O próximo passo será o desenvolvimento de uma pesquisa de campo em duas 

empresas de manufatura, situadas na cidade de Fernandópolis (SP). Para a coleta de 

dados será utilizado: um questionário e a realização de entrevistas, que serão 

desenvolvidos com os gestores da empresa em estudo e com seus clientes. A 

pesquisa será de caráter qualitativo e quantitativo, na qual os dados levantados serão 

analisados, interpretados e por fim tomados como base para fundamentação do 

trabalho. 

 

5. 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. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Treinamento e motivação aos colaboradores, são estratégias de 

endomarketing, que são essenciais dentro da organização. Pois a importância que a 

empresa em com os clientes internos, reflete nos clientes externos. E fazer com que 

os colaboradores se sintam importantes, gerando comprometimento com seus 

afazeres dentro da empresa. 

De acordo com Grönroos (1995) as organizações têm um mercado interno, no 

qual a empresa deve se ater antes de qualquer coisa. Se isso não ocorrer, o sucesso 

das operações da organização em seu mercado externo é comprometido. 
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