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RESUMO 

O endomarketing é uma estratégia capaz de criar um diferencial competitivo, 

melhorando a comunicação interna e a motivação, contribuindo para um melhor 

desempenho e maior produtividade na empresa. A presente pesquisa tem como 

propósito analisar a percepção dos funcionários de uma concessionária de veículos, 

localizada em Vitória/ES, sobre o uso dos processos de endomarketing utilizados 

como estratégia para amenizar internamente os impactos de uma crise. Os métodos 

utilizados para organizar este trabalho foram pesquisa bibliográfica, fundamentada 

por diversos autores da área, sustentada com a inserção de uma pesquisa de 

campo, com aplicações de questionários com perguntas fechadas e estruturadas 

aplicadas aos empregados de uma concessionária que esteve em 2016 no Anuário 

IEL – 200 Maiores Empresas do ES com destaque na produtividade dos 

funcionários. Os dados foram tratados de forma qualitativa e transformados em 

gráficos para melhor visualização. Com base na análise dos dados obtidos, fica claro 

que diante de um cenário de mudanças, a empresa mostra-se estruturada em 

relação aos desafios no mercado. 

 

INTRODUÇÃO 

Em um cenário de mudanças, expectativa e uma nova estrutura 

organizacional surgem o tema endomarketing, criado por Saul Faingaus Bekin em 

1975 quando o mesmo gerenciava uma multinacional e percebeu a necessidade de 

trazer ações do marketing para dentro de sua empresa. 

Trata- de uma nova percepção sobre a importância dos empregados no 

processo produtivo e de crescimento da empresa, assim, as organizações tendem a 

adotar uma nova postura que seja capaz de fortalecer a empresa diante de um ciclo 

de mudanças geradas por uma nova fase da história. Diante deste contexto, 

formulou-se o seguinte problema de pesquisa: O uso dos processos de 

endomarketing, como estratégia organizacional, pode amenizar internamente 

os impactos de uma crise no mercado? 

 

OBJETIVOS 

Para que seja possível responder ao problema de pesquisa, foi definido o 

seguinte objetivo final: qual a percepção dos empregados da empresa TAI MOTORS 

sobre o uso dos processos de endomarketing utilizados como estratégia para 



amenizar internamente os impactos de uma crise. Para que o objetivo final seja 

alcançado, foram traçados os seguintes objetivos intermediários: a) averiguar a 

importância da comunicação na empresa, b) analisar o papel da liderança e c) 

analisar a credibilidade da empresa perante os empregados.  

O presente artigo está estruturado da seguinte maneira: fundamentação 

teórica, a qual abrange o contexto do endomarketing mostrando sua importância e 

consequências nas organizações. Em seguida, a metodologia utilizada. Logo após, 

os resultados e análise da pesquisa, por fim, serão expostas as considerações finais 

da pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

"A metodologia da pesquisa científica significa estudo dos caminhos e dos 

instrumentos para se fazer a ciência. É uma disciplina que fornece subsídios à 

pesquisa científica" (FRAGA, 2009, p. 31). 

Sendo assim, os métodos utilizados para organizar esta pesquisa serão: 

Pesquisa Bibliográfica e pesquisa de campo que foram utilizados em termos de 

conexão entre os aspectos teóricos e a vivência prática na sociedade. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 142) ”A pesquisa bibliográfica é 

um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de 

importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados 

com o tema” 

A pesquisa de campo conforme Fraga (2009, p. 54) "corresponde à coleta 

direta de informação no local onde acontecemos fenômenos". 

 Gil (2007, p. 145) relata que "quando o universo de investigação é 

geograficamente concentrado e pouco numeroso, convém que sejam pesquisados 

todos os elementos". Como isso ocorre no estudo em questão no desenvolvimento 

deste trabalho, o ambiente de pesquisa serão todos os empregados da empresa 

concessionária de veículos Tai Motors, a empresa é composta por 46 funcionários, 

34 funcionários participaram da pesquisa, 3 funcionários estavam de férias nesse 

período e 9 questionários voltaram em branco totalizando um total de 26% de 

funcionários que não participaram do questionário.  

O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi o questionário 

estruturado. Os dados foram coletados no período de março de 2017. Os 

questionários foram entregues aos empregados e recolhidos no dia seguinte. 



A análise dos dados finais foi feita de forma qualitativa, tendo em vista que as 

respostas tendem a expor o grau de concordância dos empregados em relação a 

sua percepção sobre o problema proposto por esta pesquisa, as respostas foram 

transformadas em dados com indicadores e apresentadas em gráficos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Do Marketing ao Endomarketing 

O marketing é considerado a base para as ações do endomarketing, então, 

antes de entrar no mundo do endomarketing é preciso fazer uma breve abordagem 

sobre o marketing tradicional. 

Segundo Kotler (2012) marketing é uma estratégia voltada para o público 

externo que busca identificar necessidades humanas e sociais ocasionando uma 

troca entre a empresa e o público externo, essa troca é a relação de satisfação do 

cliente que contribui para a constituição de lucro da empresa. 

Para Bekin (2004) o endomarketing nada mais é do que a prática do 

marketing voltada para o público interno da organização. 

Portanto, endomarketing e marketing interno possuem o mesmo significado 

como confirma Brum (2010, P. 43) 

Marketing interno e endomarketing são expressões utilizadas com o 
mesmo sentido. ‘Endo’, do grego, quer dizer ‘ação interior’ ou ‘ 
movimento para dentro’.Endomarketing é, portanto, marketing interno 
ou marketing para dentro.  

 

A Grande Ferramenta do Endomarketing 

Segundo Tavares (2010) é impossível falar de endomarketing sem falar em 

comunicação interna, os dois termos são de grande importância para as empresas, 

e são usados com o mesmo sentido, porém o endomarketing é uma forma de 

comunicação mais elaborada e por isso possui uma qualidade superior, portanto, 

comunicação planejada e eficiente é uma das ferramentas do endomarketing. 

A grande diferença entre comunicação interna e endomarketing é descrita por 

Brum (2010) comunicação interna é algo comum nas organizações, é qualquer tipo 

de informação repassada para os empregados, a qualquer hora e qualquer 

momento, já o endomarketing é uma técnica elaborada, planejada e estruturada, é 

uma estratégia com uma intensidade superior ao simples ato de se comunicar.      



Definição de Endomarketing   

Em 1975 surge o termo endomarketing devido à dificuldade que o criador de 

seu conceito, Saul Faingaus Bekin, enfrentava quando gerenciava uma 

multinacional. 

Para Bekin (1995) sua empresa estava confusa e distante de alcançar seus 

objetivos, faltava interação entre as pessoas, a comunicação não era clara e 

objetiva, assim, sobrava desmotivação e era preciso reorientar a equipe começando 

de dentro para fora. 

Essa reorientação originou a criação de um novo conceito chamado 

endomarketing definido por Bekin (1995, p. 2) como: 

[...] uma criação pessoal, brasileira, única, fruto da necessidade de 
definir uma nova área de ação e investigação. Muito mais do que um 
nome ou uma marca, endomarketing é um novo conceito, uma nova 
postura, uma ferramenta que corresponde a uma nova abordagem 
do mercado e da estrutura organizacional das empresas, ligadas a 
todo um conceito de mudanças. 

Para Brum (2000) endomarketing nada mais é que dar ao cliente interno toda 

atenção necessária para que ele se sinta feliz em fazer parte da empresa e com isso 

possa vestir a camisa na hora de conquistar e encantar os clientes externos. 

 

A Nova Liderança 

 Com as mudanças e transformações no decorrer dos anos, a função de um 

gestor é cada vez mais complexa e cheia de incertezas um administrador 

despreparado não percebe os acontecimentos e vive na incerteza, porém quando há 

práticas administrativas adequadas os impactos negativos podem ser amenizados 

(MATOS, 1985).  

De acordo com Oliveira (2009) ter uma liderança de sucesso vai além do fato 

de ter conhecimento técnico na área que atua, simplesmente pela realidade de que 

uma organização não consegue atingir sucesso se não houver um grupo idealizado 

trabalhando a seu favor. 

O papel do líder de hoje é promover uma interação empresarial que englobe 

toda a organização de forma que haja aproximação de seus membros desde o chão 

de fábrica até a alta chefia (TAVARES, 2010). 

 

 



RESULTADOS 

Gráfico 01 - Comunicação e interação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Para Bekin (2004, p. 99) "A comunicação gera envolvimento, que gera 

comprometimento, que gera motivação, que, por sua vez, é mantida pelo processo 

de comunicação".   

O gráfico acima teve como objetivo verificar a comunicação na empresa Tai 

Motors. Sobre os canais de interação apenas 26% concordam totalmente que a 

empresa promove eventos que ajudam na interação de seus funcionários e 32% 

concordaram parcialmente, nota se com isso que na empresa existe os canais de 

interação, mas, sua existência não é percebida de forma eficaz.  

Quanto à questão: A boa comunicação com seus colegas de trabalho são 

importantes para o seu desempenho? 91% concordam de alguma forma que bom 

relacionamento entre a equipe é importante para seu desenvolvimento, isso mostra 

que as pessoas acreditam que a boa comunicação é essencial para o ambiente 

organizacional. 

O gráfico abaixo mostra uma forte ligação entre líderes e seus liderados na 

empresa Tai Motors e demonstra que não existe uma distância entre diretoria e o 

operacional, isso é demonstrado no Gráfico 02 onde 82% dos funcionários já tiveram 

algum tipo de contato com o presidente ou diretor da empresa. E ainda, 85% 

concordam de alguma forma que o líder tem uma imagem positiva na empresa e 

79% concordam de alguma forma que o líder tem facilidade em se comunicar com 

os funcionários. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

A empresa promove eventos…

A boa comunicação com seus…

A empresa promove eventos que
ajudam na interação entre as

pessoas?

A boa comunicação com seus
colegas de trabalho são
importantes para seu

desenvolvimento?

Discordo totalmente 12% 3%

Discordo parcialmente 6% 0%

Não concordo nem discordo 24% 6%

Concordo parcialmente 32% 15%

Concordo totalmente 26% 76%



Gráfico 02 - Influência da liderança 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Podemos observar que a empresa tem uma liderança positiva e mantêm uma 

aproximação com os funcionários, isso mostra que a empresa cumpre com seu 

papel de influenciar positivamente utilizando uma liderança que se comunica com a 

equipe, sendo assim a empresa segue os conceitos de Bekin (2004) que afirma que 

o atual papel da liderança é influenciar de forma positiva e que é preciso criar um 

vínculo entre o líder e os liderados sem que as funções se percam, ou seja, a líder 

precisa de uma boa comunicação com sua equipe sem perder o controle sobre ela. 

O conjunto de ações utilizadas por uma empresa para vender a sua própria 

imagem aos empregados e seus familiares é indispensável para construir uma 

imagem forte em relação à empresa, tanto internamente quanto externamente 

(BRUM, 1998). 

A seguir, o gráfico 03 traz duas perguntas sobre os produtos oferecidos pela 

empresa Tai Motors, a primeira pergunta é, antes de vender um produto à empresa 

apresenta-o para seus empregados, nessa questão 44% responderam que 

concordam totalmente e 29% concordam parcialmente somando um total de 73% 

que concordam de alguma forma que conhecem os produtos que oferecem. 

Você já teve contado direto com o diretor ou
presidente da empresa?

Seu líder tem influência positiva na empresa?

O seu líder tem facilidade em se comunicar com
você?

Você já teve contado
direto com o diretor

ou presidente da
empresa?

Seu líder tem
influência positiva na

empresa?

O seu líder tem
facilidade em se

comunicar com você?

Discordo totalmente 3% 0% 3%

Discordo parcialmente 3% 3% 3%

Não concordo nem discordo 12% 12% 15%

Concordo parcialmente 26% 18% 9%

Concordo totalmente 56% 67% 70%



Gráfico 03 - Conhecimento e valorização 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A segunda pergunta foi se os empregados indicariam os produtos da empresa 

para seus familiares e amigos, as respostas foi um alto grau de valor atribuído aos 

produtos que a empresa comercializa, sendo que 79% dos entrevistados indicariam 

os produtos da empresa para seus familiares e amigos. Notamos com isso um alto 

valor agregado aos produtos da empresa. 

 

Gráfico 04 - Estrutura da empresa 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O cenário externo pode desestruturar internamente uma empresa, mas por 

outro lado as empresas podem gerenciar esses momentos e diminuir seus impactos 

negativos (BUENO, 2009).  

Antes de vender um produto a empresa
apresenta o para seus funcionários?

Você indicaria os produtos desta empresa para
seus familiares e amigos?

Antes de vender um produto a
empresa apresenta o para seus

funcionários?

Você indicaria os produtos
desta empresa para seus

familiares e amigos?

Discordo totalmente 6% 3%

Discordo parcialmente 6% 0%

Não concordo nem discordo 15% 9%

Concordo parcialmente 29% 9%

Concordo totalmente 44% 79%

Diante do atual contexto econômico a empresa…

Você considera a empresa bem estruturada…

Diante do atual contexto
econômico a empresa

internamente mantém um
ambiente estável?

Você considera a empresa bem
estruturada para superar o
atual contexto econômico?

Discordo totalmente 6% 0%

Discordo parcialmente 3% 6%

Não concordo nem discordo 12% 23%

Concordo parcialmente 38% 21%

Concordo totalmente 41% 50%



O gráfico 04 tem como objetivo verificar como os empregados avaliam a 

empresa diante das mudanças que ocorre diariamente no meio empresarial. 

Sobre a estabilidade da empresa diante do atual contexto econômico, 41% 

concordam que a empresa mantém um ambiente estável, 38% concordam 

parcialmente, 12% não concordam e nem discordam, 3% discordam parcialmente e 

6% discorda totalmente. 

Sobre a estruturada da empresa para superar o atual contexto econômico, a 

maioria dos funcionários acreditam que a empresa é bem estruturada para encarar o 

cenário externo. 

Observa-se que a empresa passa segurança e credibilidade perante seu 

quadro de empregado, mesmo em um momento de incertezas do mercado atual. 

 

Gráfico 1 - Credibilidade da empresa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Brum (2005) destaca que é muito importante que a empresa crie um vínculo 

com seus colaboradores tornando-os confiante em sua estrutura e assim tenham 

vontade de continuar fazendo parte dela. 

A primeira pergunta a ser analisada é se os entrevistados acreditam que a 

empresa continuará crescendo no meio em que atua, do total das respostas 94% 

concordam de alguma forma que a empresa continuará crescendo no meio em que 

atua, nenhuma pessoa expressou algum tipo de discordância em relação à 

pergunta, constatando assim que os empregados acreditam que a empresa vai 

continuar atuando e crescendo no mercado. 

Você acredita que a empresa vai continuar
crescendo no meio em que atua?

Você tem planos de crescer profissionalmente
nesta empresa?

Você acredita que a empresa
vai continuar crescendo no

meio em que atua?

Você tem planos de crescer
profissionalmente nesta

empresa?

Discordo totalmente 0% 9%

Discordo parcialmente 0% 0%

Não concordo nem discordo 6% 3%

Concordo parcialmente 23% 18%

Concordo totalmente 71% 70%



A segunda pergunta foi se os funcionários têm planos de crescer 

profissionalmente na empresa, as respostas relatam que mais da metade 

expressaram desejo de continuar na empresa e crescer profissionalmente nela. Isso 

demonstra que a empresa mantém a credibilidade de seus funcionários que 

acreditam na possibilidade de crescimento profissional atuando na empresa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo, analisar a percepção dos funcionários 

da empresa TAI MOTORS sobre o uso dos processos de endomarketing utilizados 

para amenizar internamente os impactos de uma crise, bem como, analisar a 

importância da comunicação interna, o papel da liderança e a credibilidade da 

empresa. 

A importância da boa comunicação é percebida por mais da metade dos 

empregados, mas os canais de interação na empresa precisam ser aprimorados. 

Mesmo com as transformações que ocorrem diariamente no meio 

organizacional, a empresa internamente mantém credibilidade perante seus 

empregados, diminuindo assim os impactos negativos que podem desestruturar o 

ambiente interno da organização.    

Com os resultados obtidos pode-se destacar, portanto, uma liderança 

positiva, funcionários que acreditam na empresa e expressam vontade de continuar 

atuando e crescendo profissionalmente na mesma. Analisando o termo 

endomarketing e toda sua trajetória é possível entender sua necessidade nos dias 

atuais, a criação de seu conceito é totalmente voltada para o cenário de mudanças. 

Com sugestão para trabalhos futuros, pode-se propor uma pesquisa de 

caráter exploratório para analisar a aplicabilidade do uso de endomarketing em 

empresas de médio e pequeno porte da Grande Vitória. 
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