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1. RESUMO 

 O presente estudo a ser apresentado relata alguns conceitos baseados na comunicação de 

pessoas, como o markerting interno e o endomarketing, que são ações que possuem um 

grande elo de ligação entre si e promovem resultados satisfatórios para a gestão de pessoas 

dentro da empresa. Dessa forma, esse estudo tem por objetivo avaliar as ações de 

endomarketing que a Sense skate pratica. A partir dos conceitos delimitados e relacionados foi 

utilizado o método de entrevista e  pesquisa de clima organizacional enquadrado juntamente 

ao questionário que, ao ser aplicado e apurado teve  a extração de dados que apontam um grau 

de satisfação positivo na empresa, além de uma boa comunicação entre os envolvidos e a 

demonstração de orgulho dos colaboradores ao representarem a marca Sense. 

 

Palavras-chave: Endomarketing.  Comunicação.  Gestão.  Pessoas.  Pesquisa. 

  

2. INTRODUÇÃO 

 

O artigo a ser tratado mostrará o estudo das ferramentas de endomarketing aplicados 

em uma empresa do segmento varejista e quais são os impactos causados ao ambiente 

interno e ao ambiente externo da organização. 

Através da realização da coleta de dados e da pesquisa de clima organizacional o 

intuito deste artigo é responder: Como as práticas de endomarketing na empresa Sense 

skate pode refletir em seu ambiente interno e externo? 

Em vista disso, as hipóteses a serem apresentadas para resolução desse possível  

problema se baseiam nas ações de endomarketing que a empresa aplica aos colaboradores 

que, participam e se mostram mais receptivos e comprometidos com a marca 

Sense além das ações de endomarketing contribuírem com o clima organizacional da 

empresa. 

O objetivo geral da pesquisa é correlacionar as ações de endomarketing praticadas 

pela Sense e seus impactos com o clima organizacional. No entanto o objetivo específico 

deste artigo é verificar se as ações de endomarketing contribuem na melhoria da 

comunicação e promovem um bom nível de convivência entre os funcionários. 

A metodologia a ser utilizada neste artigo será através de uma pesquisa de campo 

que segundo Barros e Lehfeld (2000) é o processo de empreender para se descobrir ou 



 

  

conhecer algo e buscar uma reposta significativa à uma dúvida ou problema. Será utilizado 

também uma entrevista semi-estruturada que para Barros e Lehfeld (2000) é a técnica que 

permite uma relação estreita entre o entrevistado e o entrevistador e tem o intuito de obter 

por meio da conversão de dados respostas que sejam relevantes para um problema de 

pesquisa qualitativa neste caso específico. Também será utilizado um questionário que 

serão tabulados em seguida com o uso de gráficos.  

Em uma conversa com um dos funcionários da loja, ele diz se sentir feliz e 

motivado por atitudes como essa pelo fato de não ser lembrado apenas pelos seus resultados 

com um “tapinha nas costas” mas pelo fato de levar para sua casa algo que simboliza muito 

mais que isto, ele diz que uma medalha ou um troféu é uma maneira de reconhecer o 

funcionário e que isso vai fazê-lo lembrar daquilo pelo resto da vida, por mais que ele tenha 

ganhado algo material a medalha ou o troféu que ficaria na estante da sua casa, teria mais 

valor e reconhecimento até mesmo se um dia ele não fizesse mais parte da loja. 

 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este artigo será desenvolvido com a fundamentação teórica baseada nos principais 

autores  do endomarketing no Brasil que são: Bekin e Brum, além disso este artigo terá 

conceitos de gestão de pessoas citados por Chiavenato, conceitos de comportamento 

organizacional por Robbins, e também conceitos de Marketing que serão citados por  Nuno 

Vaz, conceitos de metodologia por Barros e Lehfeld e gestão de clima organizacional por 

Luz.  Estes são os principais autores a serem mencionados. 

  



 

  

3. DESELVOLVIMENTO  

 

Segundo o autor Matos (2000) a comunicação é a força que traz movimento a vida das 

pessoas ele complementa que a todo instante as pessoas estão se comunicando e somos 

dependentes dessa ação tanto em nossa vida pessoal, social e profissional.    

E é nesta mesma linha de pensamento que Matos (2009) diz que a comunicação é 

como um fio condutor de todas as atividades e de relacionamentos humanos, ele complementa 

que a comunicação vai além da troca de informações ela expressa sentimentos e emoções e 

através dela podemos conhecer e ser receptivo a qualquer tipo de mensagem seja ela corporal 

ou verbal. 

Baseando-se no princípio básico de que a comunicação nada mais é do que a troca de 

informações verbais ou não verbais tendo como resultado uma resposta como reação, 

podemos dizer que a comunicação é indispensável no ambiente empresarial. 

Para Brum (2010) em qualquer tipo de empresa, seja ela de porte pequeno ou grande, e 

independente de seu ramo de atuação a comunicação é essencial. Já Robbins (2005) diz que a 

comunicação que ocorre dentro de um grupo de pessoas é um mecanismo fundamental para 

que seus membros expressem as suas frustrações, expressões emocionais, seus sentimentos de 

satisfação e até mesmo de necessidades sociais. 

Além de todas essas vantagens que a comunicação proporciona ela é a principal 

ferramenta para tomada de decisões dentro de uma empresa. Para Matos (2009) a 

comunicação tem como uma das principais funções dentro de uma empresa ser a facilitadora 

em uma tomada de decisões, na qual proporciona informações que pessoas e os grupos 

internos precisam para tomar decisões ao transmitir dados para que sejam identificados e que 

algumas alternativas possam ser avaliadas.  

Como visto anteriormente a comunicação é o elo de ligação entre a empresa e o 

colaborador e tem um grande grau de importância, mas existem outros métodos mais 

específicos de comunicação interna. Para Brum (2010), A comunicação e o marketing interno 

estão diretamente ligados com a gestão de pessoas nas empresas. Mas afinal o que é 

marketing interno? O que ele proporciona?  

Honorato (2004), define marketing interno como: o conjunto de ações de uma empresa 

que tem o intuito de preparar o colaborador para a cultura do comprometimento com a 

satisfação dos clientes, ele complementa que para se obter clientes satisfeitos, deve-se 

primeiro ter funcionários satisfeitos. “Não há como ter clientes satisfeitos sem funcionários 

satisfeitos” (Honorato, 2004, pg. 24). Para Vaz (2003) com técnicas de marketing aplicadas ao 



 

  

ambiente interno da empresa, as organizações visam atrair o envolvimento dos funcionários 

por meios de sistemas de incentivo, planos de benefícios e outros programas que possam ser 

viáveis para ambas as partes, já Brum (2010) diz que o marketing interno e o endomarketing 

são duas expressões que são utilizadas com o mesmo sentido, a palavra “Endo” significa 

“ação interior” ou “movimento para dentro”.  

A partir desta linha de pensamento que surge o conceito de Endormarketing onde 

empresas adotam essa ideia de que o funcionário deve ser visto como um cliente interno, ou 

em outras palavras ele deve ser o primeiro cliente que a empresa deve apresentar o seu serviço 

ou o produto final. 

Para Brum (2010) o endomarketing tem como objetivo realizar e facilitar trocas, 

desenvolvendo lealdade no relacionamento das pessoas com o cliente interno, partilhando 

seus objetivos cativando e construindo um nivel de harmonia que possa fortalecer as relações 

interpessoais, priorizando a comunicação interna. 

Bekin (2004) define que o objetivo do endomarketing é realizar trocas, construindo 

lealdade de relacionamento interno, com a finalidade de compartilhar objetivos empresariais e 

sociais de uma organização, cativando e cultivando para harmonizar e criar um fortalecimento 

dessas relações melhorando assim, sua imagem e seu valor de mercado. 

As relações entre comunicação, marketing interno e endomarketing são bem próximas 

umas das outras porém outro fator que está ligado a estas três coisas é a gestão de pessoas, 

sem ela é impossível que se tenha a comunicação entre funcionários, uma boa relação de 

marketing interno e práticas de endomarketing. 

O autor Chiavenato (2014) diz que um administrador ou um gestor de alto nível 

hierárquico dentro de uma empresa deve desempenhar as quatro funções básicas da 

administração que é: planejar, organizar, dirigir e controlar uma empresa de uma forma 

correta e eficaz e a gestão de pessoas ajuda o administrador a desempenhar todas essas 

funções, por meio de outras pessoas a qual formam sua equipe dentro da empresa, ou seja: 

sem a gestão de pessoas é impossível que o administrador possa dar conta de todos os 

processos sozinhos, ela ajuda na execução de todos os procedimentos simultaneamente.    

Segundo Chiavenato (2014, p.6) “As organizações jamais existiram sem as pessoas 

que lhes dão vida, dinâmica, energia, inteligência, criatividade e racionalidade.” 

O  contexto em que se situa a Gestão de Pessoas é representado pelas organizações e 

pelas pessoas. Sem organizações e sem pessoas não haveria a Gestão de Pessoas. Em 

resumo, as organizações são constituídas de pessoas e dependem delas para atingir 

seus objetivos e cumprir suas missões. (CHIAVENATO, 2014, p.6). 

 



 

  

Todas essas práticas quando realizadas simultaneamente beneficiam o ambiente 

interno e é uma ferramenta para melhoria do clima organizacional da empresa que para Luz 

(2014) o clima organizacional são as impressões gerais ou as percepções dos empregados em 

relação ao seu ambiente de trabalho refletindo no comportamento organizacional e fornecendo 

atributos específicos de uma organização, ou seja seus valores e atitudes que afetam a maneira 

a qual pessoas ou um grupo de pessoas se relacionam e interagem em seu ambiente de 

trabalho. 

Diante disso foi realizada uma entrevista semi-estruturada à um funcionário da 

empresa Sense Skate e, ao término da mesma foram coletadas diversas informações sobre 

estratégias de endomarketing que a empresa possui sendo elas:  

 

 

Ação Definição 

 
 

Ranking. (Corrida de vendas) 

 

A Ranking é uma disputa de vendas que 

acontece todos os meses do ano nas lojas Sense 

onde: Dentre todas as 5 lojas os melhores 

vendedores que alcançarem as metas 

estabelecidas ganham um troféu como 

"vendedor do mês" além de prêmios, 

acessórios e até mesmo vale-compras para 

serem utilizados na própria loja. Existem duas 

categorias a primeira delas é pela meta de 

vendas e a segunda pela abertura de crediários. 

Em dezembro de 2015 a empresa realizou a 

mesma Ranking, porém com uma premiação 

diferenciada sendo:  

1º lugar uma moto 0km 

2º lugar notebook 

3º lugar TV 

4º lugar celular 

Também houve um coffebreak entre os 

colaboradores durante a confraternização. 



 

  

 

Palestras no Sebrae 

 

Ao menos uma vez por ao ano os gerentes, 

subgerentes e todos os colaboradores participam 

de palestras no Sebrae com temas que são 

voltados para desenvolvimento de líderes, 

empreendedorismo e planejamento estratégico. 

 

 

Ação Kenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa Sense fez no mês de março deste 

ano fez uma parceria com a marca de chinelos 

Kenner que funciona da seguinte forma: Os 

vendedores de todas as redes são divididos em 5 

equipes mescladas, ou seja, 3 vendedores de 

uma loja, 2 de outra e a equipe que vendessem 

mais chinelos Kenner no mês de março seria 

premiada com um fim de semana em um resort  

no litoral paulista com todas as despesas pagas e 

direito a café da manhã, almoço e janta além de 

ganhar produtos da marca Kenner. 

 

Datas de aniversário 

 

Durante o ano, quando um colaborador faz 

aniversário na loja onde ele trabalha os 

funcionários se reúnem e promovem uma mini 

confraternização com direito a bolo, e parabéns. 

 

 

New Balance Challenge 

Em novembro de 2015, ocorreu a New 

balance challenge, que foi mais uma parceria da 

empresa com a marca de calçados new balance, 

funcionou da seguinte forma: após o workshop 

da marca foi proposta uma gincana na qual: as 5 

lojas formadas por equipes disputavam entre si, 

e a equipe que mais vendessem tênis new 

balance no mês de novembro, ao final 

ganhariam cada um deles um par do lançamento 

exposto no workshop do calçado mais uma 

medalha. 

 

Quadro 1 – Ações de Endomarketing que a empresa Sense skate possui. 

Fonte: O Pesquisador (2016) 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADO FINAL DA PESQUISA 

 

 

           

     

 
 

                       

Conseguiu-se observar através da pesquisa realizada que a maioria dos funcionários da 

empresa Sense é composta por homens 31 homens representando 94% e 2 mulheres 

representando 6%, a idade dos funcionários da empresa tem uma representação de 76% de 

pessoas entre 18 e 25 anos e de 24% de pessoas que tenham entre 26 à 34 anos.A maioria dos 

funcionários tem uma experiência na empresa com tempo de trabalho em menos de um ano 

representando em 61%, outros 36% são destinados a pessoas com um tempo de trabalho entre 

1 e 5 anos e outros 3% representam mais de 5 anos de experiência. Foi proposta a pergunta 

aos funcionários se os mesmos conheciam o que é endomarketing e segundo a apuração 21% 

dos colaboradores dizem conhecer e saber as práticas, já 79% dos entrevistados dizem não 

conhecer o conceito de endomarketing e apesar da empresa possuir algumas práticas, grande 

parte não conhece o que é, e o que proporciona.  

 



 

  

 

 

 
     

    
 

 

A pesquisa também aponta que 100% dos funcionários sentem orgulho de trabalhar na 

empresa o que mostra que cada um realmente se sente honrado em representar a marca Sense 

ao público externo, também foi apurado que 100% dos funcionários indicariam a empresa 

para outras pessoas trabalharem, isso nos mostra o quanto a empresa  reconhece seu 

funcionário e tende a oferecer não somente benefícios para que ele se sinta recompensado mas 

também se sinta privilegiado em trabalhar e realmente seguindo o conceito de “vestir a camisa 

da empresa”. Cerca de 91% dos entrevistados  dizem se sentir sempre motivados pela empresa 

o que mostra o quanto a marca se importa com o cada colaborador, se preocupando com a 

integridade física, emocional e o bem estar de cada um, além disso e isso significa que a 

empresa possui uma boa gestão de pessoas, e tem boas práticas de incentivo e suporte aos 

colaboradores. Também foi apurado que 64 % dos funcionários dizem se sentir sempre a 

vontade para comunicar suas opiniões aos gestores, tirar suas dúvidas, sugerir mudanças e até 

mesmo fazer algum tipo de reclamação a um deles, houve uma representação de 33% alguns 

funcionários as vezes se sentirem a vontade a todas essas práticas e os outros 3% em um caso 



 

  

específico se diz nunca se sentir a vontade pelo fato de ser um funcionário de pouco tempo na 

empresa.  

 

  

De acordo com os dados da pesquisa 61% dos funcionários demonstram ter um grau 

de satisfação plenamente satisfatório com a empresa  e outros 39% dizem estarem satisfeitos 

de uma forma geral. A comunicação teve um percentual de 64% para excelente e 36% 

afirmam ter uma boa comunicação entre si, e seus superiores o que mostra que a empresa tem 

um alto nível de entrosamento com seus funcionários.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi elaborado um questionário com dez perguntas baseando-se em uma estrutura na 

qual seria possível identificar alguns fatores importantes para a pesquisa e os principais 

seriam: o grau de comunicação dos colaboradores entre si e com a sua gestão, o seu nível de 

satisfação em relação a marca Sense, o que é o Endomarketing para cada colaborador, e o seu 

orgulho em representar a empresa Sense no ambiente externo. Com a amostragem dos 

resultados foi possível perceber que o nível de comunicação que os funcionários possuem 

com seus gestores e entre si é excelente e isso reflete em uma boa convivência e também 

reflete em uma gestão que se preocupa com o funcionário, que ouve, que procura se envolver 

e  resolver os problemas cotidianos além e atender as necessidades dos colaboradores. 

Também é possível observar que os funcionários da empresa se sentem orgulhosos e honrados 

em dizer que fazem parte dessa organização, isso pode ser perceptível pelo fato de todos 

indicarem a empresa para outras pessoas trabalharem e em seu grau de satisfação serem 

maiores que o padrão na pesquisa realizada. Apesar de a maioria dos funcionários não 

conhecerem o que realmente significa o endomarketing, eles se sentem motivados e felizes 

em trabalhar na empresa. É possível dizer que cada um deles vivem o endomarketing 

diariamente na empresa, e isso é nítido pelo  fato das informações coletadas na pesquisa 



 

  

serem estratégias explicitas de endomarketing e pelos gráficos apontados  mas infelizmente  

não conhecem seu conceito talvez por uma falta de instrução ou informação.  

O presente estudo é um diagnóstico das práticas relacionadas ao clima organizacional 

da empresa a ser mencionada durante este texto e pode-se dizer que as práticas de 

endomarketing que a empresa possui é viável tanto no ambiente interno para os funcionários, 

proporcionando a cada um um alto nível de satisfação, felicidade, e gratidão enxergando a 

empresa não apenas como um local para se cumprir com seus deveres e ser remunerado, mas 

também por amar o que se faz e onde se trabalha além de ter orgulho em representar a 

empresa estar sempre disposto a colaborar e se dedicar cada vez mais. Além disso pode 

refletir ao ambiente externo partindo da conclusão de que pessoas felizes, motivadas e 

satisfeitas tendem a produzir mais e dar o seu  melhor ao seu cliente, fazendo com que o clima 

organizacional da empresa tenha impactos positivos e criando uma ótima imagem externa da 

empresa, proporcionando um reconhecimento da marca ao público externo criando uma 

fidelização com a  marca Sense fazendo com que cada vez mais ela possa se destacar no ramo 

varejista atraindo novos clientes, e tendo uma imagem positiva no mercado.   
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