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RESUMO 

 

O endomarketing é o conjunto de ações desenvolvidas pelas organizações, sejam de caráter 

público ou privado, que visem os investimentos destinados à capacitação e bem-estar dos 

funcionários no ambiente de trabalho. Diante das diversas maneiras com que o endomarketing 

pode ser introduzido nas companhias, destacam-se os programas destinados ao crescimento 

entre os níveis de carreira, os treinamentos e a boa comunicação interna, de modo que una os 

níveis organizacionais, oferecendo-lhes a segurança e informação necessária ao 

desenvolvimento de suas atividades. Este trabalho tem como objetivo analisar as ações de 

endomarketing voltadas à motivação organizacional, tendo em vista a necessidade deste fator 

ao sucesso das organizações, sobretudo quando analisados os desafios de sobrevivência 

corporativa diante do atual cenário mercadológico. A pesquisa caracteriza-se como descritiva 

e explicativa, sendo utilizado o método de pesquisa Survey para a obtenção dos dados 

necessários aos resultados da pesquisa. Foram aplicados questionários compostos de 

perguntas fechadas e objetivas entre colaboradores de empresas que compõem a rede hoteleira 

de Sergipe, os quais foram selecionados através de uma amostra estatística. Através dos 

resultados obtidos após a análise dos dados coletados, foi possível perceber a importância em 

tratar o funcionário como o primeiro cliente da organização, de modo que sua satisfação traga 

benefícios para ambas as partes, através da aplicação de programas voltados ao 

endomarketing. 
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ABSTRACT 

 

The endomarketing is the set of actions developed by the organizations, whether public or 

private, that aim the investments destined to the training and well-being of the employees in 

the work environment. Face of the many ways in which endomarketing can be introduced in 

the companies, the programs aimed at the growth between career levels, training and good 

internal communication stand out, in order to unite the organizational levels, offering them the 

security and the necessary information for the development of its activities. This work aims to 

analyze the actions of endomarketing aimed at organizational motivation, considering the 

necessity of this factor to the success of organizations, especially when analyzing the 

challenges of corporate survival in the current market scenario. The research is characterized 

as descriptive and explanatory, using the research method Survey to obtain the necessary data 

for the results of the research. Questionnaires composed of closed and objective questions 

were applied among employees of companies that make up the hotel chain of Sergipe, which 

were selected through a statistical sample. Through the results obtained after the analysis of 

the collected data, it was possible to perceive the importance of treating the employee as the 

first customer of the organization, so that their satisfaction brings benefits to both parties, 

through the application of programs aimed at endomarketing. 

 

Keywords: Actions. Endomarketing. Internal communication. Marketing. Motivation. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

A intensidade em que ocorrem as mudanças no cenário organizacional e a influência 

de fatores mercadológicos, como a concorrência acirrada e a alta exigência dos clientes, acaba 

por exigir das organizações a busca por novas estratégias, a fim de que se obtenham 

vantagens competitivas frente ao mercado em que se insere. Custódio (2013) associa essas 

modificações a um conjunto de transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas, 

que desencadeiam nas organizações a necessidade em dispor de um processo acelerado de 

mudanças, com foco na estrutura, formas de trabalho e estilos de gerenciamento de pessoas, 

que estejam dispostas a contribuir ao alcance das metas e objetivos traçados. Toda essa 

disputa por diferenciais competitivos acaba por evidenciar a preocupação das empresas em 

desenvolver métodos eficientes à sua sobrevivência de mercado, que garantam sua 

produtividade e que visem manter a fidelização de seus clientes, sobretudo no contexto atual, 

onde cada processo adotado pela organização irá refletir na maneira como a organização é 

exposta ao mercado competidor e ao seu público-alvo. 

A preocupação em volta da boa relação entre a empresa e o consumidor tem levado às 

organizações a observar a importância em se manter um bom relacionamento com seus 

colaboradores, uma vez que, são peças fundamentais ao desenvolvimento das atividades e aos 

resultados organizacionais. Conforme Wagner e Hollenbeck (2010) as organizações que 

empregam e conseguem manter bons funcionários dispõem de uma fonte de vantagem 

competitiva que, quando administrada corretamente, dificilmente será atingida pelas demais 

empresas concorrentes. Diante da necessidade em enxergar o colaborador como fonte de 

vantagem competitiva à organização, Brum (2010) enfatiza que as empresas não devem 

destinar sua função apenas à produção e venda de seus bens e serviços, mas, para que a 

conquista e fidelização dos clientes ocorram de fato, devem preocupar-se a proporcionar um 

grau de satisfação aos seus colaboradores. 

Deste modo, destinar investimentos ao bem-estar do cliente interno, oferecendo-lhe 

um grau de satisfação capaz de motivá-lo no ambiente de trabalho, pode ser um diferencial às 

empresas que almejam a estabilidade de mercado. De acordo Tejada (2013), o processo de 

motivação consiste em saber exatamente aonde se quer chegar, agindo de forma que se 

alcance o que é almejado. Segundo o autor, a motivação é antes de tudo, a luta pelo que se 

deseja. 
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A partir deste contexto, Bekin (1994), apresenta o endomarketing às organizações 

como uma ferramenta capaz de fornecer melhorias ao clima e comprometimento 

organizacional. O autor, considerado o pioneiro na introdução do endomarketing ao meio 

corporativo, define o termo como “movimento para dentro”, onde o prefixo "endo" significa 

"interno" ou "para dentro", enquanto o marketing "é o processo que envolve a concepção, a 

produção, a fixação do preço, a promoção e a distribuição de produtos ou serviços com a 

finalidade de satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes". Partindo desse 

pressuposto, entende-se como endomarketing, ou marketing interno, um conjunto de ações 

voltado aos clientes internos da organização. 

Diante da necessidade empresarial em se adotar medidas em busca de vantagens 

competitivas, o presente trabalho se propõe a estudar a aplicação das técnicas provenientes do 

endomarketing, relacionando-as ao processo de motivação do indivíduo no ambiente de 

trabalho, de modo a identificar sua atuação como fator motivacional. Para o desenvolvimento 

da pesquisa, serão analisados os métodos adotados pela rede hoteleira atuante no mercado 

aracajuano.  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O ambiente em que as organizações se inserem encontra-se amplamente mutável. 

Através do constante processo de globalização das vertentes econômicas, surgem novidades a 

cada dia, diminuindo os diferenciais entre os segmentos organizacionais e aumentando os 

índices de competitividade, o que, por consequência, exige das empresas um maior 

comprometimento quanto à produção e disseminação de seus serviços e produtos à esfera 

econômica. A ênfase em se instaurar mecanismos de diferenciação que garantam a satisfação 

e fidelização do consumidor se torna uma crescente necessária à sobrevivência de mercado, o 

que tem levado as organizações a buscar meios que propiciem seu crescimento e acompanhem 

as necessidades exigidas pelo mercado moderno.  

“As rápidas mudanças vivenciadas pelo mundo atual trazem à discussão a dinâmica 

das influências mútua entre os seres humanos, os procedimentos produtivos nas organizações, 

nas sociedades e no meio ambiente [...]” (ROCHA, 2012, p. 27). 

Para acompanhar a velocidade e a frequência com que as mudanças ocorrem se torna 

necessária a análise da estrutura organizacional, a fim de mapear os pontos fracos e investir 

em ferramentas que ofereçam melhores resultados. Pacheco (2013) deixa clara a importância 

em se obter um diagnóstico sobre a situação da empresa perante o contexto atual, onde relata 

que “para que seja possível conquistar vantagem competitiva perante seus concorrentes, é 

necessário que se tenha, em primeiro lugar, sucesso dentro da própria organização”. 

Diante da realidade do cenário atual, uma característica importante ao sucesso das 

organizações é que todo o corpo empresarial compartilhe dos mesmos objetivos. Mediante a 

essa necessidade, para que a corporação atinja os fins esperados é necessário que o 

colaborador seja visto como o primeiro cliente da organização, pois é através de seu 

desenvolvimento que a empresa garante a qualidade de seus serviços e resultados 

satisfatórios, visando ampliar a atração de seu cliente externo. É a partir desse contexto, que o 

endomarketing surge como uma ferramenta de consolidação entre o corpo empresarial e seu 

público (FEITOSA; SANTOS; ALMEIDA, 2013). Dessa forma, o endomarketing é 

apresentado como um instrumento que visa o investimento no cliente interno por meios que 

atendam suas necessidades, associando-as às necessidades da empresa. 

A partir deste contexto, as empresas descobrem que a única maneira em se atingir 

resultados satisfatórios, com qualidade e eficiência, é proporcionando uma diferenciação 

competitiva através das pessoas, sendo o único agente capaz de modificar a perspectiva 
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empresarial. Sem elas, não há como os objetivos serem alcançados (ARAÚJO; CARVALHO, 

2014). 

É de acordo com essa observação que o objeto de estudo dessa pesquisa se concentra 

no processo de motivação do funcionário através das práticas do Endomarketing, atribuída sua 

importância aos índices de produtividade e ao comprometimento organizacional. Conforme 

Maia (2014), todo o investimento dedicado aos colaboradores gera um retorno às 

organizações nos índices de produtividade, competitividade no mercado e por consequência, 

na margem dos lucros. Por esse motivo, o autor salienta a importância em promover um ciclo 

de motivação para o trabalho, desde os níveis mais altos hierarquicamente aos níveis 

operacionais, de modo que o comprometimento com os objetivos da empresa se faça presente 

em todo o corpo empresarial.   

Frente ao exposto, surge a necessidade em se entender o processo de motivação 

organizacional e a maneira como o Endomarketing atua como agente transformador no 

comportamento e consequentemente, nos resultados da organização. Dada a importância do 

comprometimento do funcionário ao crescimento corporativo, formulou-se o seguinte 

questionamento: De qual maneira o endomarketing atua como fator motivacional na 

organização? 
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3  OBJETIVOS 

 

Diante da função do endomarketing no ponto de vista empresarial e atribuída sua 

importância ao crescimento corporativo, este trabalho terá como finalidade abordar as práticas 

do endomarketing em empresas de iniciativa privada do mercado aracajuano, que dedicam 

suas atividades ao ramo hoteleiro, analisando sua função como fator motivacional aos 

colaboradores da organização. 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a influência do endomarketing ao processo de motivação organizacional. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar as ações provenientes do endomarketing na perspectiva da rede hoteleira.  

b) Investigar o processo de motivação individual. 

c) Avaliar o nível de satisfação interna da empresa, mediante a utilização das ferramentas do 

endomarketing. 

d) Relacionar a prática do endomarketing à motivação dos colaboradores. 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

Em meio à necessidade em se criar estratégias a fim da solidez do mercado, 

organizações acabam por apostar todas as suas fichas em seu público externo, como meio de 

se estabelecer relações que visem à fidelização do cliente e o equilíbrio diante do cenário 

corporativo atual. Essa situação exige cada vez mais o comprometimento daqueles que 

compõem o conjunto organizacional: os colaboradores. Apesar da importância que os índices 

de satisfação do consumidor imprimem ao desenvolvimento corporativo, quando o foco 

organizacional se volta apenas à implantação de estratégias voltadas ao mercado externo, as 

empresas tendem a deixar em segundo plano um de seus principais pilares, composto por seus 

funcionários (BONUTTI et al., 2013). 

Desse modo, percebe-se a importância em dedicar ações voltadas ao cliente interno, 

uma vez que correspondem a uma parcela responsável por grande parte dos resultados 

organizacionais, estando diretamente ligados ao êxito das metas e objetivos traçados pela 

empresa. Para que a organização se mantenha em equilíbrio, é determinante que as relações 

estabelecidas entre esta e os indivíduos que a compõem também estejam em harmonia 

(PONTES, 2008). 

Diante deste quadro, reflete-se a importância em se manter uma boa relação entre a 

empresa e seus colaboradores, enfatizando o desenvolvimento de práticas que os satisfaçam 

no ambiente de trabalho, tanto como diferencial competitivo de mercado, quanto à construção 

de uma gestão de pessoas voltada ao bem-estar e segurança de seus colaboradores. Segundo 

Sousa e Miranda (2015), empresas que investem no capital humano ampliam sua eficiência, 

desenvolvem melhor suas atividades e garantem a consolidação de mercado. Entende-se, 

portanto, que variáveis como o clima organizacional, a comunicação interna e o grau de 

produtividade relacionam-se às práticas adotadas pela empresa, com o intuito de promover a 

valorização do cliente interno.  

Conforme Knapik (2011, p. 259), “a valorização é uma estratégia na gestão de pessoas 

e está atrelada aos processos de motivação, retenção e desenvolvimento de talentos”. 

De acordo essa perspectiva, este trabalho pretende ampliar o estudo sobre o 

desenvolvimento do endomarketing e a maneira como está relacionado ao processo de 

motivação organizacional, analisando suas vertentes e variáveis sob a ótica dos colaboradores 

que compõem o quadro de hotéis situados em Aracaju-Sergipe.  Esta pesquisa objetiva 

também explorar novas perspectivas a respeito do tema, que, segundo Costa (2012), integra o 

cotidiano das empresas brasileiras há pelo menos uma década, porém ainda é tido como um 
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tema controverso e carente de consistência conceitual. O autor também relata que, por se 

tratar de uma área de conhecimento ainda em desenvolvimento, o endomarketing acaba por se 

apoiar em outras áreas, como a administração, a sociologia e o marketing. 

Do ponto de vista prático, de acordo pesquisa realizada por Bonalume (2008) 

intitulada "Uma avaliação crítica sobre a Teoria de Endomarketing", buscou-se identificar a 

influência do endomarketing às organizações segundo a visão de profissionais da área de 

endomarketing e de áreas correlatas, como o marketing, gestão de pessoas e recursos 

humanos. A pesquisa apontou que cada profissional atribui ao endomarketing termos e ações 

que diferem entre si, diante do enfoque literário de cada profissão e de cada cotidiano 

organizacional. Conforme a autora, as diferentes opiniões salientam a importância em se 

dedicar mais estudos a respeito do tema, visto que o endomarketing é ainda enxergado como 

uma teoria do marketing, e não como uma teoria com bases e objetivos próprios. 

Ao que se refere ao estudo do paradigma existente entre o endomarketing e a 

motivação, esta pesquisa pretende analisar a atuação do marketing interno no mercado 

aracajuano e suas contribuições ao desenvolvimento empresarial, atuando como agente no 

processo motivacional dos colaboradores. Quanto à importância da motivação ao ambiente de 

trabalho, Maximiano (2012), relata que: 

O estudo da motivação é um dos temas centrais do enfoque do comportamento, 

porque é necessário compreender os mecanismos que movimentam as pessoas para 

o comportamento de alto desempenho, indiferença ou improdutividade, a favor ou 

contra interesses da organização e administração. 

 

 Aos gestores, este estudo pretende oferecer informações acerca do marketing interno, 

de modo que os conhecimentos adquiridos através da pesquisa possam ser utilizados de 

maneira mais eficiente pela organização, possibilitando identificar os processos falhos e a 

reestruturação das medidas adotadas anteriormente. Matos (2009) retifica a importância do 

endomarketing, afirmando que empresas que não se dedicam a valorização do funcionário 

adquirem prejuízos quanto à confiança, produtividade e credibilidade, tendo por consequência 

perdas em relação ao número de clientes e oportunidades em negócios e mercado. 

No âmbito acadêmico, a pesquisa almeja expandir os conhecimentos acerca do tema, 

propondo uma abordagem mais profunda do conteúdo apresentado, de modo que venha 

apresentar contribuições a pesquisas futuras sobre o endomarketing e os fatores motivacionais 

decorrentes de sua prática. 

Aliam-se a estas pretensões, a contribuição que o exercício do endomarketing pode 

atribuir não só ao segmento da empresa em que foi realizada a presente pesquisa, atuante no 
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mercado do ramo de hotelaria, mas a diversas outras áreas organizacionais, onde pode 

desempenhar a função de agente facilitador ao desenvolvimento socioeconômico corporativo. 

Desta maneira, justifica-se a escolha do objeto de estudo deste trabalho, que aliado aos 

métodos de pesquisa, visa à possibilidade em se criar reflexões a respeito da importância do 

marketing interno e sua influência aos índices de motivação organizacional. Pretende-se, 

portanto, transmitir aos âmbitos correlacionados a interpretação do tema proposto, a fim de 

que sejam estabelecidos meios que beneficiem sua prática, e por consequência, propiciem o 

alcance de melhores resultados. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo visa abordar conceitos e características acerca da temática proposta, 

discutindo pontos que justifiquem a escolha do objeto de estudo e auxiliem em seu 

entendimento. 

Conforme Vergara (2005, p. 35), “o referencial teórico (ou fundamentação teórica) é o 

capítulo do projeto que tem por objetivo apresentar os estudos sobre o tema, ou 

especificamente sobre o problema, já realizado por outros autores”. 

Para melhor compreensão, esta fundamentação foi dividida nas seguintes seções: os 

Conceitos de Marketing, onde serão discutidas suas principais definições e os elementos que o 

compõem; os Fundamentos do Endomarketing, tema central desta pesquisa; e a Motivação 

Organizacional, em que serão abordados seus principais aspectos e teorias. 

 

5.1 CONCEITOS DE MARKETING 

 

A relação entre a empresa e o cliente é construída gradativamente, com base na oferta 

de ações que proporcionem a satisfação do consumidor e ofereçam recursos capazes de 

garantir um bom atendimento. De acordo Kotler e Amstrong (2007), o marketing deve ser 

visto como um mecanismo de identificação das necessidades e desejos dos clientes, de forma 

que, após o entendimento do que se almeja, proporcione a satisfação a partir da construção de 

produtos ou serviços. Este processo permite a criação de valor aos clientes e a construção de 

relacionamentos sólidos.  

Neves (2008, p. 18) descreve o marketing como “um braço da economia aplicada, para 

estudos de canais de distribuição, em épocas de escassez de produtos. Época da orientação 

para a produção, em que tudo o que se produzia era avidamente demandado”. De acordo o 

autor, o marketing deve sempre estar atento às constantes modificações e às diferentes 

demandas provenientes do mercado, de modo que atenda as necessidades de cada época, com 

características próprias a cada cliente. 

Para Boone e Kurtz (2009) o marketing abrange o processo de planejamento e 

execução de ideias acerca da fixação de preços, promoções, serviços, produtos e eventos que 

juntos promovam a criação de relacionamentos com o objetivo de satisfazer anseios 

individuais e organizacionais. 
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 O sucesso do marketing depende de dois fatores: o valor destinado ao cliente e a 

construção de relacionamentos com eles. A importância em se criar valor ao consumidor 

consiste em se obter um feedback referente a satisfação do cliente e a identificação de como 

satisfazê-los, ou seja, quais medidas podem ser adotadas pela organização diante de aspectos 

que envolvam a oferta de preço e a qualidade dos serviços e produtos. Já a criação de 

relacionamentos, é relatada como uma das maiores e mais prósperas prioridades das 

organizações, tornando-se um diferencial ao êxito das ações provenientes do marketing 

(FERREL, 2009). 

Para Urdan (2009), pode se determinar o que é marketing através de duas visões, 

complementares entre si: a partir da filosofia organizacional, que determinará qual o foco a 

ser seguido diante das necessidades dos clientes, e como um processo gerencial, que deve 

atender tais necessidades através de um conjunto de atividades, que encadeadas e executadas, 

promovam a geração de resultados para a empresa. 

A partir deste contexto, é possível perceber que o marketing funciona como 

mecanismo de troca entre o consumidor e a organização, onde o valor ofertado ao cliente é 

capturado de volta à empresa, após a conquista e fidelização do seu público externo. 

De forma similar, Maso (2010) trata a definição da função do marketing como o 

processo de identificação dos anseios do consumidor e desenvolvimento de produtos que os 

satisfaçam, o que deve permitir a percepção de quais mercados-alvos podem ser atendidos 

pela organização. De acordo o autor, a função do marketing na empresa vai além da satisfação 

do cliente, ele age como mecanismo de integração entre os níveis organizacionais, 

promovendo a união de todos os colaboradores com um único objetivo: o de servir os 

consumidores a partir de programas elaborados de acordo seus desejos. 

Conforme Madruga (2011), o marketing deve acompanhar a evolução das ideias 

acerca da produção, venda e comercialização de produtos e serviços, para que se compreenda 

que é através dele que o cliente se torna a estratégia prioritária ao sucesso ou fracasso da 

organização. Neste contexto, fica evidente a importância ao estabelecer o cliente como o 

principal foco das organizações. Todas as ações construídas a partir do marketing devem ser 

direcionadas e pensadas para a satisfação do consumidor, o que envolve a criação de 

estratégias eficientes e que envolvam todo o corpo empresarial.  

As estratégias de marketing variam de acordo o ciclo de vida de um produto, ou 

serviço. É comum que as organizações diversifiquem e reformulem as estratégias, mediante as 

mudanças de vertente econômica, a concorrência de mercado, a exigência e os níveis de 

interesse dos consumidores (BASTA et al., 2012). 
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"A expressão anglo-saxônica marketing vem do inglês e deriva do latim mercátus. Em 

português significa mercadologia, comercialização ou ação de mercado" (SALES, 2012, p. 

18). A partir da definição de Sales, é possível perceber que as ações de marketing não se 

restringem a apenas um segmento de mercado, mas se encaixam de acordo as necessidades de 

cada cliente. Para que melhor se encaixe em cada área de atuação, o marketing pode se 

caracterizar de diversas maneiras. De acordo a temática proposta neste trabalho, serão 

abordados os tipos de marketing que mais se associam ao tema e suas respectivas 

características. 

Conforme Oliveira (2013), o marketing comercial é praticado por grande parte das 

organizações, onde o foco principal se centra na obtenção de lucros a partir das vendas de 

seus produtos e serviços. Caracteriza-se pela criação de estratégias voltadas à promoção de 

seus produtos, como forma de alavancar a lucratividade. O mesmo autor define o marketing 

social corporativo como uma forma de gestão que se baseia na troca de ética e transparência 

com os públicos com quais se relaciona. O marketing social corporativo se caracteriza pela 

preservação dos recursos ambientais e culturais, por promover o desenvolvimento sustentável 

e por apresentar benefícios à sociedade, além da formação de uma visão mais ética sobre a 

empresa. 

No marketing de relacionamento, de acordo Brito (2013), as empresas buscam criar 

estratégias para fidelizar o cliente através da construção de relacionamentos sólidos com eles. 

Para isso, as organizações se voltam a oferecer benefícios aos clientes que sejam capazes de 

satisfazê-los e fidelizá-los, o que inclui o desenvolvimento de produtos que melhor os 

atendam, a manutenção de acordos duradouros com clientes e fornecedores e a ampliação de 

suas atividades a todos os públicos da empresa. Segundo a autora, o marketing de 

relacionamento visa à importância em se estabelecer boas relações, tanto com os clientes 

externos, como com seu público interno, por reconhecer neles as ferramentas capazes de lhes 

garantirem o êxito em suas ações. 

Para que quaisquer tipos de marketing se desenvolvam positivamente no mercado e 

gere ganhos à organização, é necessário que a empresa reconheça em seus colaboradores a 

importância de lhes oferecer mecanismos que os façam sentir motivados e satisfeitos no 

ambiente de trabalho. Logo, o marketing interno, ou endomarketing, como será retratado 

nesta pesquisa, surge com o intuito de fortalecer o relacionamento entre a empresa e seu 

cliente interno. De acordo Moreno (2015), o marketing interno “é um conjunto de medidas e 

atividades estratégicas que visam, sobretudo, satisfazer os funcionários da empresa, por meio 
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a ultrapassar a inércia e fomentar motivação entre os mesmos”. Ao longo desta 

fundamentação, serão retratados conceitos e características acerca do endomarketing, bem 

como os instrumentos que auxiliam em sua prática no campo organizacional. 

Após analisar os conceitos e alguns dos principais tipos de marketing que servirão 

como base ao desenvolvimento deste trabalho, a próxima seção se concentra em apresentar o 

Mix de Marketing e suas varáveis, determinantes à elaboração de ações estratégicas e ao 

desenvolvimento do marketing nas organizações.  

 

5.2 MIX DE MARKETING 

 

Para a implantação e desenvolvimento das ações do marketing, as organizações 

dispõem de uma combinação de ferramentas estratégicas com o intuito de promover a criação 

de valor ao cliente e o alcance de seus objetivos (CHURCHIL; PETER, 2012). Os 

instrumentos mercadológicos que compõem o conjunto destas ferramentas são conhecidos 

como Mix ou Composto de Marketing, o qual foi definido pelos autores Kotler e Amstrong 

(2000, p. 42) como "o grupo de ferramentas táticas controláveis de marketing que a empresa 

utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo". 

O mix de marketing é composto por quatro variáveis de mercado, que quando 

combinadas, proporcionam a inserção da empresa no mercado almejado e a elaboração de 

estratégias cabíveis para retenção de clientes. Kotler e Amstrong (2010) classificam essas 

variáveis em quatro grupos, chamados por 4 Ps do marketing, os quais representam o produto, 

o preço, a praça e a promoção. Conforme os autores, a empresa emprega valor aos clientes a 

partir do momento que dispõem de um programa de marketing integrado, que seja capaz de 

comunicar e proporcionar aos consumidores a satisfação do que se foi pretendido oferecer. 

De acordo Kotler e Keller (2012), para que as organizações realizem o planejamento 

do mix de marketing é necessário, inicialmente, que as ações se concentrem na formulação 

das ofertas que irão para o mercado, tendo como prioridade promover a satisfação dos desejos 

de seu público externo. Após as necessidades serem atendidas, o cliente passará a julgar a 

oferta mediante três fatores: a qualidade do produto, o mix do marketing como um todo e o 

preço apropriado. 

Para Dias (2013), o mix de marketing de cada organização vai variar de acordo o 

objetivo da empresa, do tipo de serviço ofertado e do mercado consumidor. É o mix de 

marketing que vai influenciar no comportamento do consumidor, que pode ser influenciado 

diante de seu grau de impulsividade ou necessidade de adquirir determinado produto. Por esse 
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motivo, a autora relata que cada cliente reage de forma diferente mediante a estratégia 

apresentada pela organização. 

Heinz (2014) enfatiza que apesar de já existirem propostas de implementação de novos 

elementos ao mix de marketing, é necessário que antes os administradores compreendam a 

função de cada um dos elementos já existentes. 

Na figura 1 estão retratados os 4 Ps do mix de marketing e algumas de suas principais 

características: 

 

Figura 1: Os 4 Ps do mix de marketing 

 

 

Fonte: Kotler e Keller (2012, p. 24). 

 

Nas subseções a seguir, apresentam-se as definições de cada um dos componentes do 

mix de marketing, assim como fundamenta a sua importância aos mercados que as 

organizações desejam alcançar. 

 

 

5.2.1 Produto 

 

Uma das variáveis determinantes à economia organizacional gira em torno do que é 

ofertado ao público externo, fornecedores e parceiros, ou seja, da integração do produto ou 

serviço desenvolvido pelas organizações no mercado pretendido. A necessidade de integração 

como garantia de venda e satisfação se torna fundamental para se determinar os índices de 

demanda e o valor que deve ser agregado a cada produto. Kotler e Amstrong (2008, p. 200), 



26 
 

definem produto como “algo que pode ser oferecido a um mercado para apreciação, aquisição, 

uso ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou uma necessidade”. 

Ainda de acordo Kotler e Amstrong (2008), o produto pode ser classificado como o 

conjunto de objetos físicos, serviços, pessoas, lugares, ideias ou um misto de todos estes 

elementos. Assim como Kotler e Amstrong (2008), Tuleski (2009, p. 2) define como produto 

“qualquer coisa que possa ser oferecida e que satisfaça necessidades e desejos de um 

mercado”.  

O produto é tido como o principal elemento do mix de marketing, sendo primordial ao 

crescimento da organização. Para que sua finalidade seja alcançada, é necessário que a 

empresa crie instrumentos que atraiam seus clientes, de modo que os produtos não sejam 

vistos apenas como elementos vendáveis, mas que possuam benefícios suficientes para 

motivar o consumidor ao momento de realização da compra (LAS CASAS, 2009).  

O conjunto de elementos que compõem a variável produto, como os objetos físicos, 

serviços e pessoas, conforme Hooley, Piercy e Nicoulaud (2011), podem ser caracterizados 

como físicos, emocionais, tangíveis ou intangíveis, o que evidencia a concepção de que 

produto é tudo aquilo que a organização oferta ao cliente, objetivando atender suas 

necessidades. 

Este elemento, o produto, pode ainda ser classificado de acordo quatro grupos: como 

bens de conveniência, que se caracterizam pela alta frequência como que são adquiridos no 

mercado, a exemplo de produtos de higiene pessoal; bens de compra comparados, que ocorre 

sempre que o consumidor compara características como o preço, o modelo e a qualidade, 

podem ser caracterizados como roupas ou produtos eletrônicos; os bens de especialidade, ou 

seja, aqueles que possuem características singulares, como carros ou maquinários; e os bens 

não procurados, que são aqueles que normalmente as pessoas não demonstram o interesse 

frequente em adquirir, como jazigos, por exemplo. (KOTLER, 2000, apud CORRÊA, 2013, p. 

8). 

Freitas (2013) atribui a variável produto não apenas o produto em si, mas todas as 

vertentes que envolvam a marca da organização, a qualidade imposta, os tipos de embalagem, 

a variedade que a organização dispõe no mercado e os serviços oferecidos. 

Logo, percebe-se a importância em torno da preocupação com o atendimento das 

necessidades do cliente, de modo que cada produto ou serviço ofertado satisfaçam o 

consumidor e garantam benefícios em relação ao seu consumo. 

O próximo elemento do mix de marketing a ser analisado é uma das variáveis que 

determinam a finalização da compra, de acordo o perfil de cada cliente e a qualidade dos 
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produtos ou serviços ofertados. Também exigem das organizações a análise e o estudo do 

ambiente em que se inserem, se tornando um dos quatro elementos mais importantes à 

lucratividade empresarial. O próximo componente a ser abordado será o preço. 

 

5.2.2 Preço 

 

O variável preço foi definido por Churchill e Peter (2012) como a quantidade de 

dinheiro, bens ou serviços, que devem ser destinados ao investimento de aquisição de alguma 

propriedade ou a utilização de algum produto. De acordo Silva (2015, p. 255), preço "pode ser 

entendido também como a dificuldade apresentada ou condição à conquista de determinado 

bem, valor monetário". 

Para Souza (2005), o preço funciona como uma ferramenta estratégica empresarial e 

se fundamenta a partir de três pressupostos básicos: a estratégia de posicionamento, que está 

relacionada ao valor atribuído mediante a percepção da qualidade (preços altos) e a percepção 

da economia (preços baixos); aos lucros que geram as empresas e acionistas; e a sua 

adequação diante do mercado. 

O preço é considerado uma estratégia fundamental ao posicionamento da empresa no 

segmento em que se insere. Deste modo, cabe a cada organização defini-lo, pois, sua 

adequação dependerá dos fatores que interferem no segmento de cada negócio, como os 

índices de competitividade e perfil de cada cliente (PRAXEDES, 2007). 

Alguns pontos merecem atenção quanto à elaboração do composto do preço: é 

necessário que as organizações se mantenham atentas quanto à atratividade da política de 

preços imposta, quanto à concessão de crédito, e inclusive, quanto à forma de cobrar o 

consumidor em caso de débitos, a qual em nenhuma hipótese deve constranger o cliente 

(COBRA, 2009). 

Conforme Mardh e Correia (2013), algumas características compõem a variável preço, 

determinando o valor apropriado a ser atribuído a cada produto. Estes elementos podem ser 

classificados como: os subsídios, prazos de pagamento, condições de crédito e inclusive, os 

descontos oferecidos.  

Sendo assim, o preço age como diferencial competitivo e instrumento determinante ao 

nível de vendas, à margem de contribuição e na posição estratégica de um produto ou serviço 

(LIMA, 2007). Segundo Las Casas (2011, p. 355), “o preço é o único elemento do composto 

de marketing que gera receita: os demais são custos [...] o preço é o elemento mais facilmente 

ajustável do composto”. 
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Para que o preço atribua à organização o poder de influenciar seus resultados, sua 

formação deve partir de estratégias baseadas nas seguintes orientações: (1) baseada em custos, 

ou seja, determinado através dos custos fixos e varáveis da organização (2) baseada em valor, 

diante de quanto o cliente pagaria pelo produto ou serviço oferecido, (3) baseada na 

concorrência, diante da observação do valor cobrado no mercado em que se insere, de modo a 

oferecer seus bens a custos menores (CHURCHILL; PETER, 2000; COELHO, 2007). 

Diante dos conceitos apresentados, é possível perceber que o preço relaciona-se aos 

lucros organizacionais através da maneira em que determina o valor de cada bem e seu 

posicionamento no mercado. 

Visto os conceitos e características do preço, as organizações necessitam saber 

comunicar-se entre si e com o mercado que se pretende alcançar. Para tal, o terceiro "P" do 

mix de marketing age diante da troca de informações entre a empresa e o consumidor. Trata-

se da promoção. 

 

5.2.3 Promoção 

 

Para que se obtenha êxito nos resultados provenientes das ações de marketing, é 

necessário que ferramentas, como a comunicação, estejam integradas ao seu processo de 

desenvolvimento. O conceito de promoção é definido por Churchill e Peter (2000, p. 446) 

como “as diversas maneiras pelas quais os profissionais de marketing se comunicam com os 

clientes atuais ou potencias”. 

Kotler e Amstrong (2005) estabelecem cinco características fundamentais ao 

desempenho da variável promoção no mix de marketing: a propaganda, que trata da forma 

como a empresa se apresenta ao mercado; a venda pessoal, que diz respeito à apresentação 

pessoal ao consumidor, com o objetivo de desenvolver relacionamentos sólidos com o cliente; 

a promoção de vendas, que age como um incentivo às compras dos produtos ou serviços; as 

relações públicas, nas quais se almeja estabelecer uma comunicação eficaz com vários tipos 

de públicos; e o marketing direto, que fundamenta o contato direto com o cliente, que pode 

ser realizado via telefone, e-mail ou através de ferramentas da internet. 

“A promoção é um título amplo dado a técnicas utilizadas para aumentar a 

consciência, reconhecimento, conhecimento e informações do consumidor a respeito do 

produto, marca ou da organização” (CAMPOMAR; IKEDA, 2006, p. 28). 

A promoção objetiva estabelecer a comunicação de marketing entre a empresa e o 

consumidor, através de ações como as relações públicas e campanhas publicitárias. Devido ao 
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índice de preparo técnico necessário para sua implementação, a promoção ou comunicação é 

considerada um dos elementos do mix de marketing mais críticos e importantes às 

organizações contemporâneas (SANTANA; FERREIRA, 2013). 

Segundo Dall’Agnor (2010, p.24), “é através da promoção que a empresa apresenta 

seu produto ao mercado consumidor, é assim que ela comunica o que tem a oferecer” . Uma 

comunicação eficaz permite que os clientes compartilhem das ofertas de mercado, através da 

divulgação de produtos e serviços, possibilitando maximizar os índices de produtividade e dos 

lucros organizacionais.  

Promotion (Composto Promocional): um provérbio popular que diz: A propaganda é 

a alma do negócio, e, realmente, ele tem toda a razão, pois se não divulgarmos o 

produto aos clientes eles não vão saber da sua existência e não poderão adquiri-lo 

(SHIMOYANA; ZELA, 2002, p. 13). 

 

De acordo Boone e Kurtz (2009), a principal meta a ser atingida pela promoção 

relaciona-se aos processos de informação, persuasão e influência na decisão de compra do 

consumidor, que, através da utilização de ferramentas digitais, como a internet, proporcionam 

melhores resultados para vendedores e clientes.  

Deste modo, a promoção deve atuar como uma ferramenta de incentivos e 

recompensas ao cliente, com o intuito de induzi-lo a compra. 

O último e próximo "P" do mix de marketing a ser abordado corresponde a análise do 

ambiente em que a empresa está inserida, bem como a efetivação dos canais de distribuição 

entre os consumidores. Na próxima subseção serão abordadas características acerca da praça. 

 

5.2.4 Praça 

 

Para que o produto chegue ao cliente, é necessário que a organização venha a oferecer 

canais de distribuição, que facilitem a compra e atendam de melhor forma o consumidor. A 

variável praça envolve a distribuição do produto ou serviço, proporcionando ao cliente 

satisfação em relação ao local, ao tempo e a posse da oferta (HEINZ; COSTA; PEREIRA, 

2014). 

Conforme Churchill e Peter (2012), “os canais certos levam os produtos aos locais 

onde eles serão efetivamente comprados”. Tal afirmativa evidencia a importância da 

organização em saber escolher o canal de distribuição, observando características como a 

acessibilidade dos clientes ao local.  
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O “P” de praça também pode ser compreendido como ponto, ponto de venda ou 

distribuição, desde que se refira a um conjunto de elementos que visem disponibilizar o 

produto ao consumidor no momento e local em que desejar (LIMA, 2012). 

Outro fator importante é que os fornecedores percebam onde o canal de distribuição 

deve estar e como se adéqua ao ambiente, de acordo o tipo de segmento e em qual mercado 

deseja atuar, de modo que a praça escolhida favoreça não só aos consumidores, mas que se 

torne conveniente também à organização (LAS CASAS, 2011). 

O objetivo dos canais de distribuição, de acordo Amorim (2014), é proporcionar a 

relação de troca entre o fabricante, a empresa e o consumidor, estreitando as distâncias de 

tempo e posse. Para a autora, a praça estabelece os esforços realizados para entrega da 

mercadoria ao cliente, o que acaba criando um canal de marketing direto e indireto, os quais 

se classificam a partir do tipo de contato que a empresa terá com seu público. 

No quadro abaixo, elaborado por Mardh e Correia (2013), pode ser observado um 

resumo acerca dos conceitos dos componentes do mix de marketing: 

 

Quadro 1 – Mix de marketing 
ELEMENTO DEFINIÇÃO 

Preço Valor que o comprador paga por um produto (lista de preços, descontos, 

subsídios, prazo de pagamento, condições de crédito). 

Comunicação Métodos de comunicação utilizados para prover informações sobre o 

produto (promoção de vendas, publicidade, forças de vendas, relações 

públicas, marketing direto). 

Produto Um item que satisfaz o que o cliente necessita ou quer (variedade de 

produtos, qualidade, design, características, marca, embalagem, tamanho, 

serviços, garantia, devolução). 

Distribuição Disponibilizar um produto em um local conveniente ao consumidor 

(canais, cobertura, sortimento, locais, inventário, transporte). 
Fonte: Mardh e Correia (2013) 

 

Observa-se no quadro acima, que as variáveis “promoção” e “praça” foram 

substituídas pelos cognitivos “comunicação” e “distribuição”, respectivamente. Também são 

citadas características e exemplos de como cada um dos elementos podem se desenvolver com 

o auxílio do marketing nas organizações. 

A próxima seção pretende expor a visão dos principais autores acerca do 

endomarketing. Está dividida entre seus fundamentos, instrumentos e mix de endomarketing, 

que assim como visto no marketing, busca atender a necessidade dos clientes, dessa vez 
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internos, a partir da criação de estratégias e a análise do campo em que a organização se 

insere. 

 

5.3 FUNDAMENTOS DO ENDOMARKETING 

 

As ações dedicadas ao público externo, como visto acima nos conceitos de marketing, 

derivam de ações planejadas e elaboradas previamente para que se conquiste o consumidor e 

proporcione o crescimento organizacional. Todos esses esforços voltados à conquista do 

cliente estão ligados ao grau de produtividade e eficiência interna da organização. De acordo 

Pacheco (2013), a conquista de vantagens competitivas frente à concorrência depende, em 

primeiro lugar, do sucesso obtido dentro da própria organização. 

Voltado ao investimento interno empresarial, o endomarketing é caracterizado como 

uma das ramificações do marketing, que, aliado às técnicas de gestão proporcionam o 

desenvolvimento do ambiente interno. Bekin (1994) apresentou o conceito de endomarketing 

ao Brasil, definindo-o como um conjunto de ações voltadas ao cliente interno da organização, 

através das ferramentas atribuídas à composição das estratégias do marketing, já conhecidas e 

utilizadas no contexto econômico. 

Diante da introdução do endomarketing ao meio corporativo, outros autores atribuíram 

características e definições à sua finalidade. Cerqueira (1994) conceitua o tema como o 

processo de venda da imagem empresarial aos seus colaboradores, com o objetivo de 

consolidar a ideia de uma organização voltada a excelência. Segundo o mesmo autor, um 

projeto de endomarketing estabelece um forte componente de comunicação na empresa, que 

através de seu desenvolvimento, proporciona uma base de relacionamentos interpessoais, 

facilitando a prática da empatia e interferindo positivamente na autoestima das pessoas. 

Mais tarde, Bekin (2004) complementa sua visão a respeito do endomarketing, 

atribuindo sua finalidade à promoção de valores ao tratamento dado aos funcionários da 

empresa, que antes eram, em sua maioria, destinados ao serviço do cliente, ou consumidor. O 

autor complementa, afirmando que o objetivo do endomarketing é “facilitar trocas que 

viabilizem um relacionamento de lealdade entre empresas e colaboradores”. Deste modo, 

através da adesão do endomarketing, pressupõe-se que o trabalho em equipe aumente os 

índices de comprometimento e integre os vários setores da organização. 

Para Melo (2009), o maior benefício que se busca através da inserção do 

endomarketing na organização é o de possibilitar o fortalecimento e a construção de novos 

relacionamentos internos. O endomarketing permite ainda, segundo o autor, a fidelização do 
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cliente interno e o desenvolvimento de estratégias capazes de estabelecer o comprometimento 

de todos os trabalhadores em busca dos objetivos da organização.  

O endomarketing trata da construção de relacionamentos entre a empresa e seus 

colaboradores. Para que este relacionamento exista de fato, o primeiro passo a ser seguido é 

passar a considerar o funcionário como o principal cliente da organização, tornando-os 

clientes internos. A partir da troca entre a empresa e o seu cliente interno, inicia-se o maior 

desafio dos administradores: o de criar maneiras que integrem os funcionários aos objetivos 

da organização (LIMONGI; FRANÇA, 2009). 

Conforme Brum (2010), o endomarketing pode ser caracterizado como uma 

ferramenta capaz de aproximar os funcionários à empresa, através de programas de mudanças 

internas que trabalhem a favor da consolidação da imagem empresarial. De acordo a autora, 

"o objetivo do endomarketing é, portanto, criar uma consciência empresarial (visão, missão, 

princípios, procedimentos, etc.) dentro de um clima organizacional positivo". 

Embora o conceito de endomarketing tenha sido discutido por autores em diferentes 

períodos, e dado seu crescimento no cenário organizacional, faz-se necessário compreender 

como ocorre seu processo de implantação e as diferentes formas como o endomarketing pode 

se apresentar. Diante dessa necessidade, Costa (2010, p. 53) define os meios de consolidação 

do endomarketing como um "processo gerencial, cíclico e contínuo", onde toda a atividade a 

ser desenvolvida deve estar direcionada aos objetivos da organização através da integração de 

elementos como a gestão de pessoas e ferramentas multidisciplinares de incentivo. O autor 

defende que ao proporcionar a motivação dos colaboradores, a organização garante maior 

comprometimento e melhores resultados, não só no âmbito econômico, mas em especial no 

âmbito humano. Segundo ele, é preciso que as empresas pensem "de dentro para fora", a fim 

de reconhecer seus potenciais e garantir vantagens competitivas. 

Entre as empresas que já trabalham com programas de endomarketing, algumas 

melhorias já puderam ser identificadas no decorrer do desenvolvimento de suas atividades. 

Graziano (2011) listou alguns desses benefícios, conforme pesquisa realizada em 

organizações que adotaram programas de endomarketing em sua gestão. O autor lista como os 

principais benefícios, na visão dos gestores, o estímulo à participação de todos os 

colaboradores da empresa, melhorias no índice de produtividade, inclusão dos planos de 

carreira como ferramenta de motivação, a contribuição ao recrutamento e seleção de 

funcionários e a criação de novas ideias voltadas ao atendimento do cliente interno e externo. 

Para Dias (2013), a importância do endomarketing está ligada ao fato dos 

colaboradores serem agentes diretos nas relações de alcance, entusiasmo e lealdade do 



33 
 

consumidor. Segundo o autor, as organizações modernas devem incorporar o endomarketing 

aos sistemas de gestão como ferramenta de melhorias às dificuldades encontradas no 

ambiente corporativo atual.  

Trindade (2014), por sua vez, defende a relação entre o endomarketing e o sucesso 

organizacional, relatando que as empresas que dedicam suas forças ao cliente interno, de 

modo a promover a motivação e os seus interesses, aliados aos objetivos organizacionais, se 

tornam grandes concorrentes frente ao mercado. 

“O colaborador é o primeiro cliente da empresa, é a partir dele que a organização vai 

alcançar resultados satisfatórios e qualidade de serviços para atrair o seu cliente externo” 

(ALMEIDA; FEITOSA; SANTOS, 2015, p. 03).  

A inserção do endomarketing como um diferencial competitivo na organização não 

deve, entretanto, ser aplicado apenas a fim do favorecimento e da geração de lucros 

organizacionais. É necessário que a empresa compreenda que a razão de implantá-lo deve ser 

a de proporcionar ao funcionário um ambiente de trabalho mais qualificado e disposto a 

auxiliá-lo em suas necessidades, onde os resultados obtidos serão um reflexo do que está 

sendo proposto. Segundo Costa (2012) "a qualidade da relação de uma empresa com seu 

mercado, clientes e consumidores é um reflexo direto da qualidade do relacionamento com 

seus colaboradores". É importante que seja, portanto, um processo mútuo. 

Apesar de considerar que as pesquisas na área do endomarketing ainda encontram-se 

em construção, Costa (2010) reuniu, em ordem cronológica, as principais definições a respeito 

do tema ao longo das últimas décadas, como pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Conceitos de endomarketing                                                                      (continua) 

   Autor       Ano  Conceito 

 

 

Leonard Berry 

 

 

1976 

 

 

 

“Filosofia de tratamento dos 

empregados da mesma forma 

como clientes são tratados, no 

qual o objetivo é atrair, 

desenvolver, motivar e manter 

funcionários motivados”. 

 

Christian Gronros 

 

 

1981 

 

“Método de motivar pessoas 

acerca de identificação com o 

cliente e orientação para 

vendas, aplicando-se 

internamente ferramentas ou 

ações de marketing”. 
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Quadro 2 – Conceitos de endomarketing                                                                (continuação) 

Autor Ano Conceito 

 

 

 

Winter (apud AHMED & 

REQIF) 

 

 

 

1985 

 

“Alinhar, educar e motivar a 

força de trabalho em direção 

aos objetivos organizacionais, 

em um sistema em que cada 

pessoa entenda e reconheça 

não apenas o valor do desafio, 

mas seu papel nesse 

processo”. (Tradução livre de 

Ahmed & Reqif, 2002, p. 7). 

 

 

 

Phillip Kotler 

 

 

1994 

 

“Tarefa de contratações 

acertadas, treinamento e 

motivação de funcionários 

hábeis que desejam atender 

bem os clientes”. (1994, 

p.37). 

 

 

 

 

Wilson Cerqueira 

 

 

 

 

1994 

 

“Os sistemas de 

endomarketing consistem em 

um conjunto de processos, 

projetos ou veículos de 

comunicação integrada, que 

permite a venda e a 

consolidação de uma imagem 

dentro da empresa”. (1994, p. 

51). 

 

 

Saul Bekin 

 

 

1995 

“Um processo cujo foco é 

sintonizar e sincronizar para 

implementar e operacionalizar 

a estrutura de marketing da 

empresa ou organização que 

visa a ação para o mercado”. 

(1995, p. 2). 

 

 

 

Analisa de Medeiros Brum 

 

 

 

2000 

“Endomarketing nada mais é 

do que dar ao funcionário 

educação, carinho e atenção, 

tornando-o bem preparado e 

bem informado para que 

possa tornar-se também uma 

pessoa criativa e feliz, capaz 

de surpreender, encantar e 

entusiasmar o cliente”. (2000, 

p.34). 

 

 



35 
 

Quadro 2 – Conceitos de endomarketing                                                                   (conclusão) 

Autor Ano Conceito 

 

 

 

 

Saul Bekin 

 

 

 

 

2004 (revitalização do 

conceito) 

“Endomarketing é um 

processo pelo qual as 

empresas usam os mesmos 

métodos persuasivos de 

comunicação utilizados na 

propaganda de seus produtos 

e serviços visando a apropriar 

aos empregados à mesma 

importância dada aos clientes 

a partir do sincronismo entre 

ações internas e externas”. 

 

 

 

Analisa de Medeiros Brum 

 

 

 

2008 (revitalização do 

conceito) 

“O endomarketing nada mais 

é que a comunicação interna 

feita com brilho, cor, fotos, 

frases de efeito e outros 

recursos do marketing (...) é a 

comunicação da empresa para 

com seus empregados, 

executada com a sofisticação 

da propaganda bem feita”. 

(2008, p. 35). 

 

 

 

 

 

Daniel Costa 

 

 

 

 

 

2010 

“Endomarketing é um 

processo gerencial, cíclico e 

contínuo, direcionado ao 

propósito da organização, que 

é integrado aos seus demais 

processos de gestão e utiliza 

eticamente ferramentas 

multidisciplinares de 

incentivo, com o objetivo de 

promover a motivação das 

pessoas com seu trabalho e 

garantir seu compromisso com 

os objetivos estratégicos, 

contribuindo à obtenção de 

melhores resultados, 

econômicos e humanos, a 

partir de desempenhos 

superiores”. (2010, p. 53). 
FONTE: COSTA (2010, p. 46-51, apud TRINDADE, 2014). 

 

Através dos referenciais teóricos abordados, percebe-se a similaridade entre as 

definições dos autores acerca do conceito e os objetivos do endomarketing, como sua 

importância aos ganhos organizacionais e ao desenvolvimento social de seus colaboradores, 

através de ações que promovam as relações interpessoais e a motivação do cliente interno. 



36 
 

Esta pesquisa tomará como base para seu desenvolvimento a visão dos autores Bekin 

(2004), Brum (2010) e Costa (2012), como meio de embasar teorias e fundamentara prática 

do endomarketing a favor da motivação, conforme sua aplicabilidade no mercado aracajuano, 

local onde se centra esta pesquisa. Neste contexto, faz-se necessário saber identificar as 

ferramentas aplicáveis à prática do endomarketing, assim como as variáveis que impulsionam 

o processo motivacional do indivíduo, para que se estabeleça o paradigma existente entre as 

duas vertentes. 

 

5.4 INSTRUMENTOS DO ENDOMARKETING 

 

Visto os conceitos, faz-se necessário conhecer os instrumentos que auxiliam ao bom 

funcionamento da gestão empresarial voltada a favor da prática do endomarketing nas 

organizações. De acordo Cavagnolli e Maino (2010, p. 10) “muitos são os instrumentos e 

atividades que podem ser desenvolvidos em um programa de marketing interno, basta 

identificar quais são os que melhor se enquadram à realidade da empresa”. 

Nesta seção, serão abordadas três das principais ferramentas de consolidação entre a 

empresa, seu cliente interno e o uso do endomarketing. 

 

5.4.1 Comunicação Interna 

 

Introduzir o endomarketing ao dia-a-dia empresarial requer a implantação de 

mecanismos que sirvam de auxílio ao seu desenvolvimento. Neste processo, a comunicação 

interna surge como grande aliada, que, quando adotada, proporciona o acesso livre e claro à 

informação e une os níveis organizacionais, gerando aos clientes internos a sensação de 

pertencimento ao ambiente de trabalho. De acordo Feitosa (2015), a organização que adota a 

comunicação interna como ferramenta de endomarketing consegue transformar o 

relacionamento com seus colaboradores, facilita o diálogo e a troca de informações entre os 

níveis organizacionais, além de estimular a participação de todos os funcionários nas ações 

que envolvem a empresa, que passam a se sentir mais satisfeitos e valorizados. Segundo a 

autora, a comunicação interna permite um ambiente de trabalho mais transparente e eficaz. 

De modo similar, Lupetti (2009) relata que a finalidade da comunicação interna está 

ligada à integração de todos os níveis organizacionais, compatibilizando os interesses dos 

funcionários aos da organização, de modo que as metas da empresa sejam atingidas através da 
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participação de todos. Com foco nos objetivos, entende-se que toda a organização necessita 

estar em harmonia e de acordo com o que se passa internamente. 

De acordo a Associação Brasileira das Agências de Comunicação - ABRACOM 

(2008, p. 10), a comunicação interna é definida como “um sistema de mão dupla, estruturado, 

dinâmico e proativo, capaz de disseminar o fluxo de informações que a organização tem 

interesse de compartilhar e que o colaborador precisa saber”. Neste contexto, percebe-se que a 

comunicação interna funciona como um instrumento de integralização, o que evidencia a 

importância em se manter uma gestão descentralizada e aberta ao compartilhamento de ideias, 

notícias, informações e novidades acerca da organização a todos os níveis, de modo que a 

empresa perceba a necessidade em utilizar as ferramentas da comunicação interna em seu dia-

a-dia. 

Para Costa (2010), um dos maiores desafios das organizações é saber desenvolver uma 

base de comunicação interna eficaz, pois as relações empresariais deixam de existir caso as 

empresas não desenvolvam um método de comunicação integrado aos seus objetivos.  

A comunicação interna proporciona à empresa o reconhecimento de seus valores, para 

assim, criar ações voltadas à coordenação, a mobilização de ideias e construção da coesão 

interna. Deste modo, com todos no foco em um mesmo objetivo, os valores podem ser 

compartilhados e a imagem da empresa positiva ao público. (CURVELLO, 2012). 

De acordo Fróis (2013), a relação existente entre a comunicação e o endomarketing é 

descrita através de uma troca de funções. Enquanto a comunicação é responsável por 

transmitir à empresa informações relevantes ao desenvolvimento de suas atividades diárias, o 

endomarketing fica responsável por motivar os colaboradores através das ferramentas 

utilizadas pela comunicação interna. O autor também relata a importância da comunicação 

mediante as possíveis mudanças na empresa, pois, com os colaboradores integrados, a 

organização se mantém mais unida e preparada para enfrentar desafios e mudanças futuras. 

Para Schroeder (2014), a comunicação interna é a base para o desenvolvimento de 

novas perspectivas, estratégias e a manutenção da motivação dos funcionários, através da 

troca estabelecida entre a empresa e seu cliente interno. Ao estabelecer a relação entre o 

endomarketing e a comunicação interna, a autora relata que é através da troca de informações 

que o endomarketing busca sua sustentação, ao reconhecer as informações acerca das 

necessidades dos colaboradores e por consequência, aquelas necessárias à geração de 

benefícios à empresa. 

Filippin (2015) apresenta meios de como a comunicação interna pode favorecer as 

ações de endomarketing na organização, onde cita exemplos, como cartazes motivacionais, 
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banners, sistemas intranet, folhetos e campanhas. Estes elementos facilitam a comunicação, 

transmitindo a informação de forma clara e objetiva. Para Mendes (2004), independente do 

meio de comunicação adotado, estabelecer diretrizes que prezem por uma boa comunicação 

interna fortalece a relação entre a empresa e o funcionário, gerando confiança e transparência 

nas informações transmitidas entre os níveis organizacionais. 

O endomarketing age como um atrativo de conquista dos colaboradores, que só será 

possível através de uma comunicação bem propagada e segura. Toda informação existente na 

empresa deve ser tratada e oficializada entre todos os níveis, pois, quando não oficializada são 

abertas lacunas para que as pessoas criem e preencham como quiserem, criando um “tumulto 

da desinformação” (BRUM, 2010). 

 Logo, a comunicação interna permite a interação do público interno às metas da 

organização, facilitando o diálogo, a troca de informações e a manutenção de um ambiente 

interno mais eficaz. 

Assim como a comunicação interna utiliza de ferramentas capazes de favorecer o 

endomarketing na organização, conforme descrito por Filippin (2015), uma alternativa eficaz 

de incentivar a comunicação entre os colaboradores e a empresa, e ainda capacitá-los ao 

trabalho, são os treinamentos. A próxima subseção apresentará características acerca deste 

instrumento.  

 

5.4.2 Treinamentos 

 

Dedicar aos clientes internos programas que visem seu aprimoramento e capacitação 

no ambiente corporativo proporciona evoluções pessoais e a criação de possibilidades em 

ampliar o crescimento organizacional através do capital humano. De acordo Borges (2014, p. 

103), “o treinamento é um processo educacional de curto prazo que, mediante procedimentos 

sistemáticos e organizados, oferece às pessoas de nível não gerencial conhecimentos e 

habilidades técnicas para um propósito definido”. 

Para Bekin (1995), os treinamentos voltados ao endomarketing devem priorizar a ótica 

da educação e do desenvolvimento, abordando definições, técnicas e valores que promovam a 

otimização do desempenho das atividades, através do processo de comunicação e interação 

entre a empresa e seus colaboradores. 

Boas (2009) associa o método de treinamento como um processo que envolve a 

aquisição de novas habilidades e atitudes, onde as organizações possam oferecer aos 

colaboradores uma melhor adequação às características e regras da empresa, tornando-os mais 
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capazes e motivados a se tornarem membros mais ativos na corporação. Quando os 

treinamentos são inclusos em um programa de endomarketing, a empresa passa a compor um 

quadro funcional mais capacitado e permite benefícios mútuos, atendendo as necessidades da 

empresa conforme desenvolve as competências e valores dos indivíduos que a compõem. 

Segundo Lucena (2015), a política de treinamentos é descrita como uma maneira de 

desenvolver as aptidões pessoais, aumentar os índices de produtividade e originalidade, 

agregando os princípios pessoais aos da organização. 

O treinamento deve atender todos os níveis organizacionais e é tido, antes de tudo, 

como um investimento. É necessário um diagnóstico das necessidades que precisam ser 

atendidas, desde as relacionadas à empresa, às necessidades do colaborador (PAIXÃO, 2012). 

Elesbson (2012) elenca os benefícios em se instaurar a prática de treinamentos como 

um dos instrumentos do endomarketing, os quais garantem à organização melhorias em 

aspectos diversos, como nos níveis de conhecimento e adequação de cada funcionário ao 

quadro empresarial, mediante seu desenvolvimento e a demanda exigida pela empresa. Além 

de gerar ganhos à organização, os treinamentos proporcionam ao colaborador maiores 

possibilidades da progressão em níveis de carreira. 

Uma das medidas importantes a serem adotadas pela organização mediante a 

implantação de um sistema de endomarketing, que visa promover entre os colaboradores a 

motivação e satisfação relacionadas ao ambiente de trabalho, diz respeito à maneira como são 

tratados e as medidas adotadas para que os mesmos se sintam valorizados por seus chefes e 

diante das atividades que desenvolvem. Trata-se dos programas de valorização dos 

funcionários, tema que será abordado na próxima subseção. 

 

5.4.3 Valorização de Funcionários 

 

Há diversas formas em se implantar na organização programas que visem à 

valorização dos funcionários. Bekin (1995) associa aos programas de valorização dos 

funcionários a promoção de benefícios de acordo às necessidades individuais, tais como uma 

política adequada de remuneração, a delegação de poderes e o envolvimento dos 

colaboradores em processos de tomada de decisões. 

“Pode-se dizer que o endomarketing tem por objetivo consolidar a base cultural 

estabelecida, bem como acelerar qualitativamente a sinergia do comprometimento, através do 

reconhecimento e valorização do ser humano [...]” (OLIVEIRA, 2011, p. 167). 
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 Sousa (2015) conceitua o endomarketing com base na valorização empregada ao 

cliente interno, onde destaca que as medidas que valorizam o funcionário podem ser 

promovidas de diversas formas, inclusive através do conhecimento e o desempenho das 

competências individuais. 

Segundo Carneiro (2012), os colaboradores entendem como valorização todo o 

reconhecimento por parte da empresa em relação aos serviços prestados. Conforme o autor, a 

conduta de valorização pode ser observada em atitudes simples, como direcionar mensagens 

parabenizando o cliente interno por seus feitos, ou de forma ampla, através da divulgação aos 

demais níveis e o prestígio diante de seus líderes. 

Atualmente, valorizar o colaborador se tornou prioridade às empresas que desejam ter 

seus serviços executados de forma eficaz. O que antes cabia aos departamentos de RH – 

Recursos Humanos, hoje é papel dos diversos setores organizacionais, cabendo a cada gestor 

saber aplicar as medidas necessárias aos seus subordinados (ANDRADE, 2011). 

Conforme Knapik (2011, p. 259), “a valorização é uma estratégia na gestão de pessoas 

e está atrelada aos processos de motivação, retenção e desenvolvimento de talentos”. Ao 

oferecer programas de valorização, a organização dispõe de um conjunto interno mais 

produtivo e motivado, o que proporciona um maior desenvolvimento de suas ações frente ao 

mercado. Aderir às políticas de crescimento interno, como o estímulo ao crescimento em 

níveis de carreira, também fortalece a percepção de valor ao colaborador. De acordo Dessler 

(1993), quando o funcionário reconhece as oportunidades oferecidas pela organização, 

mediante o reconhecimento de seu trabalho, eles se sentem mais motivados a desenvolver 

melhor as atividades que lhes são confiadas. 

Para Matos (2009), as empresas que não sustentam uma cultura que vise valorizar o 

colaborador adquirem prejuízos quanto a sua competitividade dentro do mercado. Segundo o 

autor, empresas que visam o bem-estar do funcionário dispõem de confiança e credibilidade 

dos mesmos para produzir e conquistar clientes externos e alavancar os índices de parceiros 

em negócios e mercado. 

Entre os instrumentos que integram um programa de endomarketing, ainda destacam-

se, segundo Brum (1998): 
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 Quadro 3 – Instrumentos do endomarketing 
Instrumentos do Endomarketing Objetivos 

Vídeos institucionais ou de apresentação do 

produto 

Têm como objetivo colocar em contato direto a 

equipe interna com a realidade em que seu 

produto é utilizado. 

Manuais técnicos e educativos Os quais apresentam os produtos, os serviços, os 

lançamentos, as tendências (em relação à 

tecnologia e a moda). 

Jornal interno Utilização de vários encartes, como por exemplo, 

a área de recursos humanos, projetos, produção e 

associação de funcionários. Pode ser utilizada 

também a versão do jornal de parede. 

Cartazes motivacionais Informativos em forma de quebra-cabeça, 

sempre como objetivo de passar novas 

informações para a equipe interna. 

Canais diretos Reuniões com o diretor, presidência etc. 

Palestras internas Programas para apresentar as novidades da 

empresa, as tendências e a evolução que a 

mesma teve. 

Grife interna Que pode ser utilizada em roupas, bonés e 

acessórios. 

Rádio interna Utilizada para a divulgação de notícias. 

Vídeo jornal Para a divulgação de lançamentos, 

pronunciamentos de diretores e gerentes. 

Intranet Rede de computadores semelhantes à internet, 

porém é de uso exclusivo de uma determinada 

organização, ou seja, somente os computadores 

da empresa podem acessá-la. 

Manuais de integração Muito utilizados para a divulgação de atividades. 

Datas festivas e aniversários de colaboradores Oferecer aos funcionários este momento como 

forma de comemorar e lembrar datas 

significativas e importantes. 
   FONTE: Brum (1998, p. 22) 

 

No quadro acima, é possível perceber que os instrumentos do endomarketing derivam, 

em sua maioria, da prática da comunicação interna na organização. Ressalta-se também, a 

importância em destacar as datas significativas aos funcionários, assim como oferecer ao 

colaborador a oportunidade de conhecer melhor o produto ou serviço desenvolvido pela 

empresa, de modo a integrá-los às metas organizacionais. 

Além dos instrumentos citados, outras ações são importantes ao sucesso dos 

programas de endomarketing nas organizações. Reconhecer as necessidades individuais dos 

funcionários, proporcionando um fluxo de benefícios que compreendam não somente o bem-

estar do indivíduo no ambiente de trabalho, mas que os satisfaçam em aspectos distintos de 

sua vida pessoal é um dos pontos defendidos por Carvalho (2008), que atribui este 
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atendimento ao aumento do índice de desempenho do colaborador na organização. Segundo 

Honorato (2004), a satisfação dos colaboradores reflete nas relações com o cliente externo, 

pois, de acordo o autor, não há como satisfazer o cliente sem que o público interno esteja 

satisfeito. 

O gerenciamento do tempo na organização auxilia quanto à eficácia dos programas 

adotados, pois permite que o planejamento das atividades a serem realizadas seja 

administrado de acordo o período estipulado para que o alcance das metas (BARBOSA; 

CERBASI, 2014). 

A observação acerca dos recursos oferecidos também favorece a concepção do 

endomarketing na organização. No tocante aos investimentos em recursos tecnológicos, 

Beraldi e Filho (2000) salienta a melhora da produtividade e da automatização das atividades 

cotidianas.  

Deste modo, percebe-se a importância em se avaliar a organização, de modo a mapear 

as principais necessidades da empresa e de seu público interno. A implantação do 

endomarketing, através de suas ferramentas, requer atender tais exigências, reconhecer as 

competências individuais e agregá-las aos objetivos da organização. 

 

5.5 MIX DE ENDOMARKETING 

 

 O Mix de Endomarketing ou Composto de Endomarketing foi definido por Inkotte 

(2000), que sugeriu uma readaptação dos 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção) de Kotler. 

Bem como nas ações direcionadas ao marketing, onde as empresas dispõem de um conjunto 

de elementos à avaliação e formulação de suas estratégias, o chamado Mix ou Composto de 

Marketing – 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção), o endomarketing também dispõe de um 

mix de elementos, que juntos transformam-se nos 4Cs – Companhia, Custo, Comunicação e  

Coordenação. A relação existente entre o mix de marketing e o mix de endomarketing pode 

ser observada na figura abaixo, conforme estabelecido pelo percussor dos 4Cs – Companhia, 

Custo, Comunicação e Coordenação. 
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Figura 2: Transmutação dos elementos do mix de marketing ao mix de endomarketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Inkotte (2000)  

 

Nas subseções abaixo serão expostos conceitos e algumas características referentes a 

cada um dos elementos que compõem o mix de endomarketing. 

5.5.1 Companhia 

 

É caracterizada como o primeiro elemento do mix de endomarketing. De acordo 

Daronco (2011), a companhia diz respeito aos relacionamentos construídos entre os 

funcionários e a organização, podendo ser classificados como os planos de carreira, os níveis 

salariais e o próprio ambiente de trabalho.  

Ambrósio (2015) complementa a visão, atribuindo à variável companhia a função de 

identificar as necessidades dos funcionários, de modo a oferecê-los um ambiente interno 

atraente e com a capacidade de retê-los. As vantagens em se avaliar este primeiro elemento do 

mix de endomarketing podem estar relacionadas à garantia de diferenciais competitivos frente 

ao mercado, visto que para sua implantação é necessário reconhecer as necessidades e 

competências de cada colaborador, para que se crie o perfil desejado da instituição.  

Inkotte (2000) associa a companhia ao elemento “produto”, presente no composto de 

marketing. Como principais benefícios, o autor lista a avaliação de desempenhos, projetos de 

responsabilidade social e a participação dos colaborados aos resultados da organização. 

 

5.5.2 Custo 

 

De acordo Daronco (2011), o elemento custo representa os investimentos realizados 

pela empresa. Estes investimentos se caracterizam como as diferentes formas em que são 

COMPOSTO DE MARKETING COMPOSTO DE ENDOMARKETING 

PRAÇA 

 

PRODUTO 

 

COMPANHIA 

PREÇO 
CUSTO 

COORDENAÇÃO 

PROMOÇÃO COMUNICAÇÃO 
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direcionados os recursos da organização, como os gastos referentes à criação de produtos, a 

manutenção de pessoal e material de apoio e aos recursos aplicados ao desenvolvimento de 

novas tecnologias. 

O elemento custo corresponde a variável “preço”, do composto de marketing. Através 

da administração deste elemento, a organização investe em programas voltados aos 

treinamentos e capacitação de seus funcionários, contribuindo para criação de ações que 

promovam um programa de endomarketing eficiente (DALPIAZ, 2014). 

 

5.5.3 Comunicação 

 

Semelhante a variável “promoção”, do composto de marketing, a comunicação está 

relacionada à maneira como a informação é tratada dentro da empresa, assim como os canais 

que são utilizados para seu funcionamento (DARONCO, 2011). 

Segundo Ambrósio (2015), através da comunicação, a organização dispõe de 

mecanismos eficientes para disseminação e coleta de dados internos. A comunicação pode ser 

caracterizada através de instrumentos como informativos, memorandos, vídeos motivacionais, 

jornais internos, por meio da comunicação informal ou através de reuniões, palestras e 

intranet. 

 

5.5.4 Coordenação 

 

O último elemento do mix de endomarketing é caracterizado como as atividades a 

serem desenvolvidas e coordenadas na organização. De acordo Dalpiaz (2014), a coordenação 

representa as pessoas que fazem parte do nível estratégico empresarial, como os gestores e 

diretores.  

 “Os funcionários gostam de ter um contato frequente com seu gerente, por mais breve 

que seja, porque isso indica sutilmente que ele reconhece a importância do trabalho que 

fazem” (CAUDRON, 1997, p. 85). Daronco (2011) complementa a definição de coordenação, 

relacionando-as às relações entre os grupos de chefia e os colaboradores. 

Além das relações com o nível estratégico, a coordenação pode se caracterizar como 

os planos de incentivo e promoções ou a própria hierarquia organizacional. Para Inkotte 

(2000), o elemento coordenação corresponde a variável “praça”, do composto de marketing. 
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No quadro a seguir, elaborado por Inkotte (2000), é apresentado um conjunto dos 

principais atributos e características acerca dos 4 Cs – companhia, custo, comunicação e 

coordenação. 

 

  Quadro 4: Mix de endomarketing 
VARIÁVEIS CARACTERÍSTICAS ATRIBUTOS 

COMPANHIA Relação dos colaboradores 

com a organização 

- Plano de carreira 

- Benefícios indiretos 

- Ambiente de trabalho 

- Níveis salariais 

CUSTO Forma como são aplicados 

os recursos da organização 

- Gastos com pessoal 

- Gastos com novos produtos 
- Gastos para obter tecnologia 

COMUNICAÇÃO Repasse das informações 

dentro da organização 

- Informativos 

- Discursos da direção 

- Comunicação escrita formal 

- Comunicação informal 

COORDENAÇÃO Forma de relacionamento 

entre as chefias e 

subordinados 

- Planos de hierarquia 

- Hierarquia 

- Programas de promoções 
 Fonte: Inkotte (2000)  

 

Daronco (2011) salienta a importância dos gestores ficarem atentos às variáveis do mix 

de endomarketing, como uma maneira de se estabelecer na organização uma política eficaz de 

valorização e satisfação dos colaboradores no ambiente de trabalho. De acordo o autor, 

quando as necessidades são atendidas os funcionários se tornam mais comprometidos e 

motivados, gerando êxito aos resultados organizacionais. 

Na seção a seguir, será abordada a vertente que esta pesquisa deseja analisar através da 

inserção do endomarketing nas organizações. Apresenta-se a motivação organizacional e as 

teorias de estudiosos a respeito de sua função e o poder que exerce sobre o indivíduo e a 

organização. 

 

5.6 MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Compreender o que gira em torno dos indivíduos, a identificação de suas necessidades 

e os mecanismos capazes de satisfazê-los tem sido um dos grandes desafios organizacionais 

para fins de criar modelos de gestão e mecanismos que os motivem. Ao longo das últimas 

décadas, diversas teorias tentam explicar quais os estímulos que levam à motivação humana, e 

como contribuem ao alcance dos objetivos pessoais, profissionais e de seus desejos. 

Bergamini (1997) enfatiza a importância da inclusão de uma gestão eficiente voltada às 
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pessoas, relatando que uma parcela do fracasso das organizações está ligada à maneira como 

os indivíduos são tratados, visto que, profissionais motivados conseguem desenvolver melhor 

suas competências. 

Ainda de acordo Bergamini (1997), as melhores ferramentas de motivação interna não 

estão relacionadas a medidas como o oferecimento de recompensas materiais, mas ás ofertas 

de instrumentos que visem o reconhecimento e desenvolvimento dos talentos pessoais. 

Conforme Robbins (2002), a motivação trata do processo que envolve o esforço e a 

persistência pessoal como meios de se alcançar determinada meta. Segundo o autor, a 

intensidade depositada pelas pessoas no processo de motivação oferece benefícios às 

empresas como um todo, desde que sejam conduzidas a interesses profissionais. Robbins diz 

que, quando os indivíduos se sentem motivados, eles continuam a desenvolver suas tarefas até 

que os objetivos traçados sejam finalmente alcançados.  

Segundo Ambrose e Kulik (2004), a motivação organizacional está associada a 

elementos como a satisfação, as recompensas intrínsecas e extrínsecas, ao grau 

comprometimento, aos ajustes no ambiente de trabalho, aos valores, metas e trabalho em 

equipe. Este conjunto de elementos fundamenta a importância dos gestores observarem quais 

as ferramentas cabíveis à promoção do processo motivacional a fim de se adquirir benefícios 

e ganhos em termos de produtividade. Assim como defendido por Bergamini, Daft (2005) 

complementa que o sucesso empresarial depende do estado de motivação e entusiasmo dos 

colaboradores, estabelecendo como grande desafio a manutenção da motivação ao alcance das 

metas organizacionais. 

A motivação é defendida por autores como Volpato (2002) em “O processo de 

motivação como incentivo à inovação nas organizações”, Bergamini (2013) na obra 

“Motivação nas Organizações” e Moura (2016) através da pesquisa intitulada “A motivação 

como ferramenta para inovação nas organizações: uma revisão de literatura” como um 

atributo estratégico e inovador às organizações que desejam manter seus colaboradores 

produtivos e satisfeitos. Todavia, ainda observam-se algumas disparidades entre os 

percussores da motivação, em relação ao tipo mais eficiente e sua abordagem nos diferentes 

setores organizacionais. Autores como Bzuneck (2010) e Rufini et. al. (2011), defendem o 

tipo de motivação intrínseca como a mais eficiente, a qual está relacionada à força interior de 

cada indivíduo e caracteriza-se por meio dos interesses e projetos pessoais. Por esse motivo, 

os autores relatam que cada pessoa pode manifestar posições diferentes de comportamento, 

autonomia e autodeterminação. Já para Elói (2012), na motivação extrínseca o indivíduo 

encontra o “combustível” necessário para alcançar suas metas, de acordo aos fatores externos, 



47 
 

como recompensas monetárias, ou o medo de sofrer punições pelo descumprimento de regras 

ou falhas no alcance dos objetivos propostos. De acordo o autor, a partir do momento que as 

recompensas e punições deixam de existir, os indivíduos também deixam de se sentir 

motivados para finalização de suas tarefas, pelo fato de não terem nada a receber, ou a sofrer. 

Há ainda os autores que defendem que os dois tipos de motivação, intrínseca e 

extrínseca, dependem entre si para que o processo motivacional se estabeleça de fato. 

Conforme Lira (2014), ser intrinsecamente motivado não exclui a importância da motivação 

extrínseca, pois as duas vertentes são capazes de oferecer a satisfação em níveis diferentes de 

necessidades em um mesmo indivíduo. Miranda (2015) também é defensor da mesma teoria, 

afirmando que a motivação se sustenta entre a relação intrínseca e extrínseca, justificando que 

não existe apenas um único fator que desencadeie ou determine um comportamento motivado. 

De um modo geral, o fator humano pode ser uma fonte de mudanças importante aos 

resultados no contexto organizacional. É importante que o investimento na empresa não se 

limite a recursos tecnológicos e a infraestrutura, mas, que sejam priorizadas ações capazes de 

promover a motivação e a adequação do funcionário ao cargo ocupado e às atividades que 

desempenha. Desta maneira, além de desenvolver suas tarefas mais satisfeito, a organização 

evita a perca de lucratividade, o desperdício e o retrabalho (SCHUSTER, 2012) . 

As abordagens diversas em relação à função e os tipos de motivação derivam de 

teorias criadas por autores em diferentes períodos. Na tabela abaixo será apresentado um 

resumo das principais teorias acerca da temática da motivação e os seus principais defensores: 

 

Quadro 5: Principais teorias motivacionais                                                                (continua) 

Teoria Autor Abordagens 

 

 

 

 

Teoria das Necessidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham Maslow 

 

A "Hierarquia das 

Necessidades", de Maslow, 

defende que em cada ser 

humano existem cinco pilares 

que determinam o processo 

motivacional, classificados na 

seguinte ordem, de cima para 

baixo, como: necessidades de 

auto realização, necessidades 

de estima, necessidades de 

associação, necessidades de 

segurança e necessidades 

fisiológicas. 
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(conclusão) 

Teoria Autor Abordagens 

 

 

 

 

 

Teoria dos Dois Fatores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzberg 

 

 

 

 

 

 

Herzberg criou sua teoria 

direcionada ao 

comportamento dos 

indivíduos no ambiente de 

trabalho, no qual destaca dois 

fatores relevantes: os fatores 

higiênicos, caracterizados 

pelo sentimento do 

funcionário em relação à 

organização e condições de 

trabalho, e os fatores 

motivacionais, que 

determinam qual a concepção 

do funcionário em relação ao 

seu cargo e aos fatores 

intrínsecos de cada indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Teoria das Expectativas 

 

 

Victor Vroom 

Vroom defende que o 

estímulo que leva à 

motivação do indivíduo no 

ambiente de trabalho está 

relacionado às expectativas e 

recompensas futuras. 

 

 

 

 

 

 

Teoria X e Y 

 

 

 

 

 

 

Douglas McGregor 

A teoria de McGregor baseia-

se em dois pressupostos: na 

teoria X, o autor defende que 

o indivíduo não apresenta 

características ambiciosas, 

preferindo ser dirigido e 

evitar responsabilidades. 

Geralmente os colaboradores 

apresentam aversão ao 

ambiente de trabalho. Já na 

teoria Y, McGregor relata 

que os colaboradores se 

sentem motivados a criar e 

desenvolver suas 

competências e as relações 
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com o trabalho não são 

dispendiosas quanto na teoria 

X. 
Bibliografias consultadas: Alves (2012); Balsan (2013); Domingos & Barbosa (2016). 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Todas as teorias citadas acima se relacionam à motivação organizacional, 

apresentando características importantes à fundamentação desta pesquisa. Torna-se necessário 

compreender de quais maneiras o endomarketing age a favor ou contra o processo de 

motivação do indivíduo no ambiente de trabalho, bem como a identificação dos fatores que se 

relacionam com cada abordagem, a fim de que se estabeleça o paradigma entre o 

endomarketing e a motivação que este trabalho requer. Na próxima subseção, serão abordadas 

pesquisas realizadas acerca do objeto de estudo proposto, assim como os resultados que já 

foram apresentados por autores nos últimos anos. 

 

5.6.1 Endomarketing e Motivação 

 

Para fins de análise da relação existente entre o endomarketing e a motivação no 

ambiente de trabalho, serão expostas nesta subseção pesquisas que já foram realizadas acerca 

da temática proposta e seus respectivos resultados.  

Conforme Andrade (2013), o endomarketing proporciona às empresas um clima 

organizacional positivo, o que propicia um maior comprometimento e envolvimento por parte 

dos colaboradores. De acordo a autora, estes sentimentos, de pertencimento e satisfação com 

o ambiente de trabalho resultam em fatores motivacionais. 

A primeira pesquisa a ser tomada como base desta subseção, intitulada 

“Endomarketing como ferramenta de motivação: análise das suas aplicações em uma rede de 

supermercados no município de Campos dos Goytacazes – RJ” caracteriza-se como 

exploratória e descritiva, além de fazer uso dos métodos quantitativos. O autor, Lira (2015), 

destina o objetivo da pesquisa a “avaliar a valorização e motivação dos funcionários, através 

dos impactos do uso do Endomarketing em uma Rede de Supermercados no município de 

Campos dos Goytacazes”. Para fins de coleta de dados, foi aplicada uma entrevista com a 

Gerente de Recursos Humanos da empresa, composta de onze perguntas fechadas, que serviu 

de base para elaboração de um questionário, dirigido a cento e oito funcionários, que 

encontravam-se distribuídos em quatro lojas do grupo. Conforme os autores, a motivação é 

um dos instrumentos primordiais ao endomarketing, pois encoraja os profissionais a se 
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comprometerem em busca do sucesso organizacional, possibilitando a percepção de sua 

importância ao êxito das atividades da organização, adquirido através de seu desempenho.  

Embora defenderem a prática do endomarketing como impulsionador aos fatores 

motivacionais, os resultados da pesquisa, apresentados por Lira (2015) não foram favoráveis 

às suas concepções. A entrevista com a gerente apontou que a organização faz uso do 

endomarketing em seu dia-a-dia, gerando funcionários motivados e integrados entre si. 

Porém, os questionários aplicados com os colaboradores comprovam o contrário. No tocante à 

motivação e o endomarketing, apesar da organização dispor de ferramentas favoráveis à 

utilização de meios a favor da comunicação interna, por exemplo, 70% dos funcionários 

responderam que suas reclamações ou sugestões não são atendidas, o que constata a falha 

utilização da ferramenta, evidenciando que os objetivos propostos pela mesma não são 

alcançados. Além da comunicação interna falha, 69% dos colaboradores relataram que não 

são realizadas pesquisas que visem à satisfação dos funcionários, contrariando em mais um 

quesito o relato obtido através da entrevista realizada com a gerente de recursos humanos. Ao 

serem questionados em relação ao sentimento de valorização e motivação na empresa, 61% 

dos funcionários relataram que não se sentem motivados a desempenhar suas funções, ao 

menos se sentem valorizados pela organização. Deste modo, os autores concluem a pesquisa 

relatando o insucesso da prática das ações de endomarketing realizadas na empresa como 

instrumento a favor da motivação organizacional, a partir dos resultados adquiridos com a 

aplicação dos questionários entre os colaboradores, mesmo que, para chegar a esta conclusão, 

tenha sido necessário contrariar as respostas advindas da entrevista realizada com a gestora. 

Na segunda pesquisa voltada ao tema, intitulada “A influência do Endomarketing para 

a Motivação dos colaboradores: um estudo de caso na Eletrobrás Eletronorte (Regional 

Maranhão)”, Andrade (2013) objetivou “analisar se o endomarketing influencia na motivação 

dos colaboradores para prestação de serviço na Eletrobrás Eletronorte (Regional Maranhão)”. 

Para aprofundamento sobre o tema, foram tomados como base levantamentos bibliográficos e 

associado o instrumento da comunicação interna como principal elemento do endomarketing. 

Como meio de coleta de dados, foi realizada uma entrevista com o assessor de comunicação 

da empresa e aplicado um questionário com os colaboradores da organização. A entrevista 

com o assessor teve o intuito de “investigar quais as estratégias de endomarketing utilizadas 

pela empresa”, onde foram questionados pontos como quais os tipos de ações de 

endomarketing são realizadas e de que maneira essas ações influenciam ao alcance das metas 

propostas pela organização. A entrevista foi composta por cinco perguntas e observou-se uma 

posição positiva do entrevistado em relação aos benefícios do endomarketing à motivação dos 
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funcionários e aos objetivos propostos pela organização. O entrevistado relatou que ações 

como treinamentos, palestras, lembretes de aniversário e atividades de integração são 

comumente realizadas. Ao ser questionado em relação ao objetivo do endomarketing, o 

assessor respondeu que compreende o endomarketing como um meio de associar o 

colaborador à empresa, fazendo-os sentirem que são peças fundamentais à organização.  

A segunda etapa da pesquisa foi direcionada à aplicação de um questionário aos 

funcionários, com o objetivo de “constatar a percepção dos colaboradores sobre o processo de 

comunicação interna”. Nas questões direcionadas a avaliar a influência do endomarketing no 

processo de motivação, percebeu-se que o endomarketing tem alcançado os objetivos 

propostos, de promover a motivação entre os colaboradores. Dos funcionários que 

responderam ao questionário, 46, 67% admitiram se sentir motivados pelas ações realizadas 

na organização. Apesar da maioria dos colaboradores reagirem positivamente, percebeu-se 

um alto desvio entre àqueles que não associam o endomarketing como o principal fator 

motivacional, composto por 33,33% do percentual, que, apesar de considerarem o 

endomarketing importante, não o associam aos fatores que realmente são capazes de 

promover a motivação entre os níveis da organização. No tocante à percepção dos 

colaboradores em relação os meios de comunicação interna, os resultados do questionário 

apontaram que 55,33% do percentual afirma que os instrumentos como a intranet e jornais 

internos funcionam positivamente ao êxito da comunicação, favorecendo a disseminação da 

informação entre os níveis organizacionais. 

Diante do levantamento dos dados coletados, Andrade (2013) conclui a pesquisa 

relatando que os objetivos propostos pelo trabalho foram alcançados, apontando a influência 

positiva do endomarketing em relação à motivação dos colaboradores da empresa Eletrobrás 

Eletronorte. 

Ao decorrer das pesquisas, os autores discorrem sobre as ações de endomarketing que 

foram adotadas pelas instituições. É possível perceber algumas similaridades entre a 

concepção dos gestores em relação aos objetivos do endomarketing e as práticas que foram 

adotadas. Lira (2015) apresentou pontos relatados pela gestora, como a utilização de um 

Manual de Normas e Procedimentos da Rede de Supermercados “X”, onde são expostas a 

visão, missão e importância dos colaboradores à organização, canais de comunicação interna, 

como a rádio da empresa, jornais internos e redes sociais ativas, assim como treinamentos 

contínuos e alguns benefícios relacionados à saúde e alimentação. Já Andrade (2013) expôs as 

ações do endomarketing utilizadas, que assim como citado por Lira (2015), apresenta como 

mais importantes o programa de endomarketing adotado pela Assessoria de Comunicação da 
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empresa, que faz uso da intranet para divulgação de informações aos níveis organizacionais. 

São realizados treinamentos de capacitação, palestras, campanhas institucionais, além do 

envio de mensagens parabenizando os colaboradores ao completarem mais um ano de 

empresa e em datas comemorativas pessoais. Outra ação que chamou a atenção do autor foi o 

projeto “Bem na Foto”, onde a instituição divulga os colaboradores que melhor 

desempenharem suas funções ou levarem alternativas inovadoras ao andamento das atividades 

e criação de projetos, com o objetivo de integrar e reconhecer os talentos pessoais. 

Os autores também apresentaram visões em comum acerca dos benefícios do 

endomarketing ao processo de motivação organizacional, onde concordam que o 

endomarketing deve se voltar aos colaboradores de maneira integral, com investimentos 

direcionados a cada necessidade apresentada, de modo que possibilite uma melhor 

comunicação, integração e proporcionalmente, maiores índices de motivação individual e 

organizacional. 

As pesquisas expostas, apesar de trabalharem com os mesmos instrumentos de coleta 

de dados, apresentaram resultados diferentes quanto à função do endomarketing associada à 

motivação, de acordo as respostas dos funcionários que participaram das pesquisas. As duas 

empresas avaliadas apontam a prática do endomarketing em seu dia-a-dia, conforme relato de 

seus gestores. Todavia, a relação com a motivação é percebida de forma diferente entre os 

colaboradores. Estes resultados podem ser explicados conforme Santana (2016), que defende 

que cada indivíduo possui necessidades e desejos diferentes, os quais serão expressos em cada 

ser humano conforme suas características individuais e de maneira particular. Desta forma, 

entende-se que os aspectos que geram a motivação individual estão relacionados aos 

sentimentos, anseios e necessidades de cada pessoa, independente do que lhe é proposto. 

Esta fundamentação buscou expor as diferentes visões de teóricos acerca da temática 

proposta por essa pesquisa, a fim de se alcançar o objetivo apresentado, que projeta associar o 

endomarketing como fator motivacional nas organizações contemporâneas. Foram levantados 

informações e conceitos diante de pesquisas bibliográficas e artigos a fim de ampliar os 

conhecimentos sobre o endomarketing, os instrumentos que compõem seu programa, assim 

como uma visão geral sobre os conceitos e marketing e a motivação organizacional. Desta 

maneira, conclui-se este capítulo com o intuito de explorar as vertentes aqui apresentadas ao 

decorrer desta pesquisa. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, a metodologia que norteou esta pesquisa será exposta, com o objetivo 

de relacionar o objeto de estudo proposto com o ato de investigar o tema no contexto 

mercadológico atual. 

Conforme Hossne (2015), "método de pesquisa é a estratégia usada pelo pesquisador 

para coletar as informações de que precisa para desenvolver seu projeto". Portanto, pretende-

se através do levantamento de dados buscar evidências que atestem as teorias apresentadas e 

sirvam de base para argumentação. 

Esta metodologia divide-se em dez seções: (1) questões de pesquisa; (2) caracterização 

do estudo; (3) método de pesquisa; (4) instrumento de coleta de dados; (5) população e 

amostra; (6) definições constitutivas; (7) definições operacionais das variáveis e indicadores; 

(8) coleta dos dados; (9) análise de dados e (10) limitações do estudo. 

 

6.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

As questões de pesquisa, conforme Polit (2011) devem objetivar e reformular os 

propósitos do trabalho, com foco na transmissão de dados necessários a esclarecer as 

declarações obtidas e a contribuição com o desenvolvimento do trabalho. 

Mediante os objetivos propostos para fins de investigação deste trabalho, as 

abordagens teóricas expostas e em torno da problemática apresentada, foram compostas as 

seguintes questões para fundamentação desta pesquisa: 

 

1) Quais as ações realizadas através do endomarketing na perspectiva da empresa pesquisada? 

2) Qual a causa da motivação individual? 

3) Qual o nível de satisfação interna da empresa, mediante a utilização das ferramentas do 

endomarketing? 

4) Qual a relação entre a prática do endomarketing e a motivação dos colaboradores? 

 

A seguir, serão abordadas informações acerca da caracterização do estudo. 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Toda pesquisa deve atender requisitos básicos para compor uma investigação sobre o 

que se pretende estudar, visando rever conceitos já existentes ou ampliar o conhecimento 
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através de novos fatos e novas formas de pensar, para que a partir deste processo seja possível 

estabelecer novas teorias a respeito do tema proposto (HOSSNE; VIEIRA, 2015). 

Como meio de identificação da pesquisa, há duas abordagens que podem ser utilizadas 

a fim de caracterizar um estudo científico: a abordagem dos aspectos qualitativos e dos 

aspectos quantitativos. De acordo Hossne (2015) a pesquisa qualitativa está relacionada a 

forma como as pessoas entendem as suas experiências e como lida com estas experiências em 

seu dia-a-dia. A autora descreve a pesquisa qualitativa como uma maneira de entender o 

comportamento do indivíduo, podendo ser aplicada através de entrevistas, observação direta, 

grupos de discussão ou análise documental. Já a pesquisa quantitativa é descrita por Hossne 

(2015) como um levantamento de dados numéricos, que tem por objetivo "contar, ordenar e 

medir para estabelecer a frequência e a distribuição dos fenômenos". De acordo a autora, a 

pesquisa quantitativa se utiliza da análise de variáveis e a aplicação de questionários. 

As características acerca das formas de abordagem podem ser observadas na figura a 

seguir:  

Figura 3: Tipos de pesquisa científica 

 

Fonte: Vieira e Hossne (2015) 

 

A abordagem escolhida para respaldar esta pesquisa possui caráter quantitativo,  pois 

os métodos utilizados com o objetivo de mensurar os dados coletados provém de técnicas e 

procedimentos estatísticos. De acordo Polit (2011), a pesquisa de caráter quantitativo reúne 

evidências empíricas que, através da análise por via de procedimentos estatísticos, resultam 

em algum tipo de medição formal das variáveis analisadas. Rodrigues (2011, p. 55) 

complementa a definição da pesquisa quantitativa, relatando que "a abordagem está 

relacionada à quantificação de dados obtidos mediante pesquisa". 

Quanto à caracterização do estudo, esta pesquisa se classifica como descritiva e 

explicativa. De acordo Motta (2014), a pesquisa descritiva tem por objetivo evidenciar o 
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fenômeno do estudo, através de questões a serem respondidas, como "quanto?", "onde?" e 

"quando?". A pesquisa descritiva também se caracteriza por proporcionar a descrição da 

instituição estudada e a identificação das influências acerca do comportamento dos indivíduos 

que a compõem, vertente necessária à contribuição da análise de pesquisa direcionada ao 

estudo do endomarketing como fator motivacional. A pesquisa explicativa, de acordo Motta 

(2014), objetiva investigar as relações que justifiquem o fenômeno em estudo, geralmente 

movida por questões como "por quê?" e "qual?", para que se apresentem informações 

concisas sobre a explicação de determinado fato. De acordo Gray (2012), os dois tipos de 

pesquisa se complementam, pois a pesquisa explicativa busca esclarecer e aprofundar as 

variáveis, antes apontadas pela pesquisa de classificação descritiva. 

No próximo tópico, será abordado o método de estudo escolhido para aplicação desta 

pesquisa. 

 

6.3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Entende-se como metodologia uma ciência voltada ao estudo e a investigação de 

métodos direcionados à realização de uma pesquisa acadêmica. O método de pesquisa é o 

instrumento que irá reger a metodologia, o qual será responsável pelo levantamento de dados, 

a aplicação de procedimentos, a avaliação de técnicas e a coleta e processamento de 

informações necessárias ao alcance do estudo pretendido, de modo que comprove sua 

validade no âmbito em que será aplicado (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

O método utilizado para prática deste estudo será a pesquisa de Survey. A Survey é um 

método utilizado em pesquisas de abordagem quantitativa, com o objetivo de promover entre 

os indivíduos a indagação direta sobre o que se pretende avaliar, através da análise dos 

comportamentos e atitudes de uma determinada amostra da população, alcançada após as 

conclusões do levantamento dos dados obtidos com a pesquisa (RODRIGUES, 2011). 

Conforme Duarte (2010), a pesquisa tipo Survey é dividida nas seguintes etapas: a 

definição do objeto de pesquisa, da população estudada e da amostra, a elaboração de 

questionários, a coleta, o processamento e a análise dos dados, e a divulgação dos resultados 

obtidos. Para Gustin (2012), a Survey se assemelha a um censo, porém, sua realização limita-

se a apenas uma amostra populacional, que deve ser controlada de acordo a heterogeneidade 

da população em análise.  

 A pesquisa de Survey pode ainda se caracterizar de acordo dois modelos: o modelo 

interseccional e o longitudinal. A Survey interseccional, modelo adotado por este estudo, trata 
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da coleta de dados de uma população em um único intervalo de tempo, enquanto o modelo 

longitudinal realiza a coleta de dados em um período maior ou em mais de um intervalo de 

tempo (BABBIE, 2003). 

Quanto à associação do método Survey às características da pesquisa descritiva e 

explicativa, Gustin (2012) relata que, embora o tom explicativo seja menos usual neste 

modelo de pesquisa, é possível que seja utilizado a fim de apresentar as razões dos resultados 

obtidos no levantamento descritivo, assim como possibilitar a análise das variáveis estudadas. 

Diante disso, este estudo fará uso dessas duas características, a pesquisa descritiva e a 

pesquisa explicativa, visando que uma complemente a outra no processo de análise e 

apresentação dos dados obtidos. 

Visto o método de pesquisa que servirá como base ao desenvolvimento deste trabalho, 

apresenta-se na próxima seção o instrumento que será utilizado como base para coleta de 

dados desta pesquisa. 

 

6.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento de coleta de dados que será utilizado nesta pesquisa é o questionário. 

Conforme Simões (2007), "a elaboração de questões e a construção de um questionário devem 

ser guiadas não apenas pela experiência e intuição, mas também pela experimentação 

rigorosa". O autor defende a ideia de que ao aplicar um questionário o pesquisador não apenas 

coleta os dados, mas constrói seus próprios dados a serem seguidos e determinantes à 

aplicabilidade da pesquisa. 

Em pesquisas com abordagem quantitativa, os principais instrumentos de coleta de 

dados são a observação direta, os testes e os questionários (MAÇANEIRO, 2011). Em relação 

à pesquisa Survey, os questionários devem expor categorias que condizem à realidade da 

amostra analisada, para que sejam obtidos resultados mais fidedignos e de maior relevância ao 

contexto em geral. Para tal, a aplicação de pré-testes e estudos pilotos também podem auxiliar 

na relevância das respostas, permitindo encontrar possíveis falhas no enunciado das questões 

e na compreensão dos entrevistados, antes da aplicação do questionário final (GUSTIN, 

2012).  

Nesta pesquisa, o questionário aplicado será composto de perguntas fechadas, onde 

inicialmente serão recolhidos alguns dados pessoais dos entrevistados, como faixa etária, 

gênero, estado civil, grau de escolaridade e renda salarial mensal. Na etapa seguinte, as 

questões apresentadas visam analisar quais as ações provenientes do endomarketing são 
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desenvolvidas pela organização, para que se estabeleça o paradigma que esta pesquisa requer, 

ao associar a relação entre a prática do endomarketing na empresa e o processo de motivação 

organizacional.  

 

6.5 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Conforme Roque (2011), a relação entre a população e a amostra é fundamental à 

elaboração de análises estatísticas, método geralmente utilizado para mensurar os resultados 

em pesquisas de caráter quantitativo. De acordo o autor, a população corresponde ao conjunto 

total do que se pretende estudar, enquanto a amostra é uma parcela do conjunto, a qual será 

realmente estudada. É ainda salientada a importância em selecionar uma amostra aleatória da 

população, de modo que os resultados obtidos possam oferecer informações que representem 

a população como um todo. De acordo Lakatos e Marconi (2007), a amostragem pode se 

caracterizar como probabilística, que se fundamenta a partir do princípio de que todos os 

componentes da amostra tiveram a mesma oportunidade de serem selecionados para 

representar a população; e a não probabilística, onde os participantes são selecionados por 

conveniência ou similaridade com a situação representada. 

Nesta pesquisa, a população estudada foram três redes de hotéis localizados na cidade 

de Aracaju - SE. A amostra selecionada foi coletada por meio de uma amostragem 

probabilística simples e aleatória entre os colaboradores dos hotéis. De acordo Lakatos (2010, 

p. 255) “a amostra é uma parcela conveniente selecionada do universo (população); é um 

subconjunto do universo”. A pesquisa envolveu a participação de sessenta e seis funcionários 

atuantes nos diversos setores das organizações, sendo vinte e dois funcionários de cada rede 

de hotel, para que os objetivos da pesquisa fossem alcançados diante da visão dos 

colaboradores que compõem o hotel como um todo. 

Uma vez que, definida a população e a amostra da pesquisa, torna-se necessário 

determinar quais as definições constitutivas servirão de base para o desenvolvimento das 

questões acerca das variáveis e seus determinantes. 

 

6.6 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS 

 

As definições constitutivas correspondem à definição dos significados inerentes ao 

contexto da pesquisa, de modo que seja apresentado o conceito mais coerente e que ofereça o 

auxílio necessário à análise e a avaliação do que pretende ser estudado (MUNCK, 2011). De 
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acordo Nascimento (2013, p. 837), a definição constitutiva "caracteriza o constructo, dando-

lhe as dimensões que deve assumir no espaço semântico da teoria em que está incluído". 

Abaixo, seguem as principais definições constitutivas adotadas para construção desta 

pesquisa, conforme os referenciais teóricos já abordados. Ao tocante da seção em que o 

Marketing é abordado, a principal definição escolhida foi apresentada pelo autor Kotler 

(2012). Em relação à seção em que o Endomarketing foi apresentado, foi escolhido o conceito 

referente ao autor Costa (2012). 

 

- Marketing 

“Marketing é um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtém o que 

necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos de valor entre 

si” (KOTLER, 2012, p. 29). 

- Mix de Marketing 

"Grupo de ferramentas táticas controláveis de marketing que a empresa utiliza para 

produzir a resposta que deseja no mercado-alvo" (KOTLER; AMSTRONG, 2000, p. 42). 

Produto: 

Produto é tudo aquilo que pode ser oferecido pela organização ao mercado, 

caracterizado como algo que promova o uso ou o consumo e que ofereça valor de compra, 

sendo capaz de satisfazer desejos e necessidades (KOTLER; AMSTRONG, 2008). 

Preço: 

Trata do valor pago por um produto ou serviço, que pode ser caracterizado como 

descontos, subsídios, prazo de pagamento ou condições de crédito (MARDH; CORREIA, 

2013). 

Promoção: 

"É através da promoção que a empresa apresenta seu produto ao mercado consumidor, 

é assim que ela comunica o que tem a oferecer" (DALL'AGNOR, 2010, p. 24). 

Refere-se às formas que a organização tem em se comunicar com o cliente, o que pode 

envolver ações como relações públicas e campanhas publicitárias. Também conhecida como 

comunicação (SANTANA; FERREIRA, 2013). 

Praça: 

A variável praça envolve a distribuição do produto ou serviço, proporcionando ao 

cliente satisfação em relação ao local, ao tempo e a posse da oferta. Também conhecida por 

distribuição (HEINZ; COSTA; PEREIRA, 2014). 
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- Endomarketing 

 “Endomarketing é um processo gerencial, cíclico e contínuo, direcionado ao propósito 

da organização, que é integrado aos seus demais processos de gestão e utiliza eticamente 

ferramentas multidisciplinares de incentivo, com o objetivo de promover a motivação das 

pessoas com seu trabalho e garantir seu compromisso com os objetivos estratégicos, 

contribuindo à obtenção de melhores resultados, econômicos e humanos, a partir de 

desempenhos superiores” (COSTA, 2010, p. 53). 

- Mix de Endomarketing 

O mix de endomarketing corresponde à uma readaptação do mix de marketing, 

proposta por Inkotte (2000). 

Companhia: 

A companhia corresponde à identificação das necessidades dos funcionários, de modo 

a oferecê-los um ambiente interno atraente e com a capacidade de retê-los (AMBRÓSIO, 

2015). 

Custo: 

Trata do investimento em programas voltados aos treinamentos e capacitação de 

funcionários, contribuindo para criação de ações que promovam um programa de 

endomarketing eficiente (DALPIAZ, 2014). 

Comunicação: 

A comunicação está relacionada à maneira como a informação é tratada dentro da 

empresa, assim como os canais que são utilizados para seu funcionamento (DARONCO, 

2011). 

Coordenação: 

Trata das relações entre os grupos de chefia e os colaboradores, Pode se caracterizar 

através de planos de incentivo, promoções ou a própria hierarquia da organização 

(DARONCO, 2011). 

- Motivação Organizacional 

Trata do processo que envolve o esforço e a persistência pessoal como meios de se 

alcançar alguma meta (ROBBINS, 2002). 

A motivação organizacional está associada a elementos como a satisfação, as 

recompensas intrínsecas e extrínsecas, ao grau comprometimento, aos ajustes no ambiente de 

trabalho, aos valores, metas e trabalho em equipe (AMBROSE; KULIK, 2004). 

- Endomarketing e Motivação 



60 
 

A relação entre o endomarketing e a motivação pode ser analisada através de um clima 

organizacional positivo e sentimentos de pertencimento e satisfação por parte dos 

colaboradores com o ambiente de trabalho (ANDRADE, 2013). 

 

6.7 DEFINIÇÕES OPERACIONAIS DAS VARIÁVEIS E INDICADORES 

 

Nesta seção serão apresentadas as variáveis que servirão como base para composição 

deste estudo, as quais foram estabelecidas mediante as teorias apresentadas na fundamentação 

teórica desta pesquisa. Após apresentação das variáveis, serão identificados os indicadores 

que compõem cada uma delas e servirão de auxílio ao seu entendimento. 

 

Quadro 6: Variáveis e indicadores 

Dimensões Variáveis Indicadores Autores 

 

 

 

Endomarketing 

 

4 C’s 

Companhia, custo, 

comunicação, 

coordenação. 

Inkotte (2000), 

Daronco (2011), 

Dalpiaz (2014). 

 

Ações 

Planos de incentivo, 

comunicação interna, 

treinamentos, reuniões, 

palestras, benefícios, 

intranet. 

Bekin (1994), 

Brum (2010), 

Costa (2012). 

 

Produtividade 

 

Recursos 

Sortimentos, condições 

de trabalho, manutenção, 

inovação. 

Andrade (2013), 

Daronco (2011), 

Costa (2012).  

 

 

 

 

 

Motivação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação 

Clima organizacional, 

recompensas intrínsecas 

e extrínsecas, condições 

de trabalho, 

relacionamentos 

interpessoais, auto 

realização, atenção 

recebida.  

Bergamini 

(1997), Robbins 

(2002), Alves 

(2012), Schuster 

(2012), Balsan 

(2013), 

Domingos & 

Barbosa (2016). 

 

Atitudes 

Autodeterminação, 

autonomia, grau de 

interesse na realização 

das atividades, inovação, 

proatividade, liderança. 

 

Bzuneck (2010), 

Elói (2012), 

Miranda (2012), 

Lira (2014). 

 

 

Resultados 

Comprometimento, 

objetivos, lucratividade, 

alcance das metas 

pessoais e 

organizacionais. 

Volpato (2002), 

Daft (2005), 

Andrade (2013), 

Bergamini 

(2013), Moura 

(2016). 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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6.8 COLETA DE DADOS 

 

A etapa da coleta de dados envolve a seleção de um instrumento ou método de 

pesquisa, a aplicação do instrumento em si e o processo de preparo das observações, registros 

e medições, para que os dados obtidos sejam analisados (LAKATOS; MARCONI, 2011). 

Conforme Simioni (2010), "a coleta de dados é o ato de pesquisar, juntar documentos e 

provas, procurar informações sobre um determinado tema ou conjunto de temas 

correlacionados e agrupá-las de forma a facilitar uma posterior análise". 

Neste trabalho, a coleta de dados abrange desde o estudo das diferentes visões de 

autores que abordam sobre a temática proposta, ao início da aplicação dos questionários que 

servirão de base como instrumento da coleta dos dados desta pesquisa. Os questionários 

aplicados foram construídos mediante o estudo das bibliografias apresentadas e outras fontes 

de conhecimento que forneceram informações concisas sobre o endomarketing e sua possível 

relação ao processo de motivação na organização. 

Após a coleta dos dados, que será realizada através da aplicação dos questionários 

pessoalmente junto aos colaboradores desta pesquisa, será feita a análise do que foi coletado, 

de modo que seja possível mensurar os resultados obtidos e avaliar sua relação com o objetivo 

da pesquisa. 

  

6.9 ANÁLISE DE DADOS 

 

Nesta etapa, os dados coletados passam por um processo de análise e são descritos por 

meio de frequências simples e percentual. Conforme Gray (2011), em pesquisas quantitativas 

as ferramentas de pesquisa e os testes estatísticos que se pretende utilizar para mensuração 

dos dados devem ser previamente elaborados e escolhidos, ainda no processo de planejamento 

do trabalho. De acordo o autor, dessa forma se torna mais fácil a análise, com testes 

adequados aos dados coletados. 

Para fins de quantificar a importância de cada variável abordada, baseado na teoria de 

Agreste (2011), os dados serão descritos através de frequências simples e percentual. A 

correlação entre as ações de endomarketing e o estado de motivação dos colaboradores será 

avaliada através do teste Tau-c de Kendall, e a associação sob a ótica das variáveis 

demográficas através do Teste Exato de Fisher. Para mensurar as ações como motivadoras, foi 

utilizada uma escala de Likert de 0 a 3 pontos e adotado o nível de significância de 5%. O 

software utilizado foi o R Core Team 2017. 
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6.10 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, foram apontadas algumas limitações do 

método de pesquisa Survey. Dentre elas, destacam-se: 

 

* Níveis de confidencialidade: por se tratar de questionários, a pesquisa não assegura 

que as respostas apresentam total confiabilidade mediante a realidade da organização. 

* Possíveis falhas técnicas: como a análise dos dados é feita através de programas 

eletrônicos, sabe-se que o âmbito da tecnologia está suscetível a erros e possíveis falhas 

durante sua execução. 
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7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Neste capítulo, os resultados obtidos através da aplicação dos questionários serão 

apresentados. O questionário aplicado foi dividido em duas etapas: na primeira etapa, foi 

colhido o perfil da amostra, obtendo dos participantes dados pessoais como o gênero, faixa 

etária e renda mensal. Na segunda etapa, foram apresentadas questões acerca das ações de 

endomarketing e de qual maneira estas ações influenciam no grau de motivação de cada 

colaborador.  

 

7.1 PERFIL DA AMOSTRA 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados acerca do perfil da amostra. A tabela 1, a 

seguir, aponta os resultados da primeira questão apresentada, referente ao gênero dos 

participantes da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Perfil da Amostra – Gênero 
                 Gênero     Frequência                      Percentual 

Feminino 35 53% 

Masculino 31 47% 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo os resultados obtidos com a pesquisa, há prevalência do gênero feminino, 

totalizando 53% dos colaboradores, enquanto 47% correspondem ao gênero masculino. 

Abaixo, na tabela 2, serão apresentados os dados obtidos em relação ao estado civil dos 

participantes. 

 

Tabela 2 – Perfil da Amostra – Estado civil 
Estado civil                  Frequência                     Percentual 

Solteiro (a) 38 57,6% 

Casado (a) 20 30,3% 

Divorciado (a) 2 3,0% 

Outros 6 9,1% 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Observa-se que no que se refere ao estado civil dos colaboradores, a maioria dos 

participantes são solteiros, totalizando o percentual de 57,6% dos colaboradores. Os 
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participantes casados correspondem ao percentual de 30,3%, enquanto 3,0% são divorciados e 

9,1% correspondem a outros status de estado civil. Na tabela 3, a seguir, serão apresentados 

os dados referentes à faixa etária dos colaboradores. 

 

Tabela 3 – Perfil da Amostra – Faixa etária 
                 Faixa etária                  Frequência                          Percentual 

Até 20 anos 10 15,2% 

21 a 30 anos 29 43,9% 

31 a 40 anos 13 19,7% 

41 a 50 anos 10 15,2% 

Mais de 50 anos 4 6,1% 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme apresentado na tabela acima, o maior percentual de faixa etária apresentado 

pela pesquisa foi de 43,9%, referente aos colaboradores com faixa etária entre 21 a 30 anos de 

idade. Observa-se que 19,7% possuem idade entre 31 a 40 anos. Os participantes com faixa 

etária de até 20 anos, bem como de 41 a 50 anos possuem, ambos, percentual de 15,2%. Os 

demais participantes apresentaram idade superior a 50 anos, totalizando 6,1% da pesquisa.  

Diante do exposto, percebe-se que a maioria dos colaboradores que compreendem o 

quadro de funcionários dos hotéis participantes da pesquisa são jovens. A seguir, na tabela 4, 

serão expostos os resultados obtidos acerca do grau de escolaridade dos participantes. 

 

Tabela 4 – Perfil da Amostra – Escolaridade 
              Escolaridade                   Frequência                     Percentual 

Até fundamental completo 7 10,6% 

Ensino médio completo 30 45,5% 

Ensino superior incompleto 14 21,2% 

Ensino superior completo 13 19,7% 

Outros 2 3,0% 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo o percentual do grau de escolaridade dos participantes da pesquisa, a maior 

relevância corresponde ao ensino médio completo, composto por 45,5% dos colaboradores. 

Em segundo lugar estão os participantes com ensino superior incompleto, totalizando 21,2% 

da pesquisa. Em sequência estão os participantes com ensino superior completo, 19,7%, até 

ensino fundamental completo, totalizando 10,6% e outros, que correspondem a 3% do total da 

pesquisa.  
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Os resultados apontam que grande parte dos colaboradores possui nível de 

escolaridade baixo, embora a amostra da pesquisa tenha sido aleatória, abrangendo diversos 

setores pertencentes aos hotéis. A próxima questão buscou analisar a renda salarial dos 

funcionários participantes, conforme pode ser observado na tabela 5, abaixo. 

 

Tabela 5 – Perfil da Amostra – Renda salarial 
                  Renda                   Frequência                     Percentual 

Até 1 salário mínimo 27 40,9% 

De 1 a 3 salários mínimos 33 50% 

De 3 a 5 salários mínimos 5 7,6% 

Acima de 5 salários mínimos 1 1,5% 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

O último aspecto a ser analisado entre o perfil da amostra corresponde à renda salarial 

dos participantes. Com maior percentual, apresentam-se os colaboradores que possuem renda 

de 1 a 3 salários mínimos, totalizando 50% da pesquisa. Os participantes que possuem renda 

de até 1 salário mínimo totalizaram o percentual de 40,9%, enquanto os que possuem renda 

salarial de 3 a 5 salários mínimos apresentam-se como 7,6% do total da pesquisa. Por fim, os 

colaboradores que recebem acima de 05 salários mínimos, totalizando 1,5% dos participantes. 

No capítulo a seguir, será apresentada a tabulação dos dados referentes às ações de 

endomarketing presentes nas organizações participantes da pesquisa, bem como o grau de 

importância atribuída a estas ações. A partir destes resultados, será encontrado o paradigma de 

que trata a pesquisa, envolvendo a relação do endomarketing sobre o grau de motivação dos 

indivíduos no ambiente de trabalho. 

 

7.2 AÇÕES DE ENDOMARKETING SOB A PERCEPÇÃO DE COLABORADORES DA 

REDE HOTELEIRA EM ARACAJU - SE 

 

Neste capítulo, os dados coletados através dos questionários, ao tocante do 

endomarketing como fator motivacional, serão apresentados. Durante a aplicação dos 

questionários, os participantes da pesquisa foram indagados acerca das maneiras como o 

endomarketing pode se apresentar nas organizações. Para tal, cada participante responderia 

SIM, caso a empresa fizesse uso das ações de endomarketing questionadas, ou NÃO, caso não 

fossem reconhecidos tais métodos na organização pertencente. Após essa definição, os 

colaboradores indicariam o quanto o endomarketing influencia em seu estado de motivação, 
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através de uma escala de níveis que variavam entre 0 a 3 pontos, considerando 0 como “muito 

desmotivado”, 1 para “desmotivado”, 2 como “motivado” e 3 para “muito motivado”. 

Com base nas respostas dos participantes, foi medido através do teste de correlação 

Tau-c de Kendall o grau de correlação que cada ação de endomarketing representava aos 

colaboradores como fator motivacional, de acordo às categorias de análise de Agreste (2011), 

sendo 0 < τ ≤ 0,4 uma correlação considerada fraca, 0,4 ≤ τ < 0,7, considerado uma correlação 

de grau moderado e  τ ≥ 0,7 para correlações consideradas fortes.   Para análise das ações 

como fator motivacional, foi adotado o nível de significância de p < 0,05.   

Abaixo, apresentam-se os resultados apontados com base nas variáveis e indicadores 

estabelecidos nos Procedimentos Metodológicos desta pesquisa. 

 

7.2.1 Variável 4 Cs 

 

Conforme visto nas definições constitutivas e no referencial teórico deste trabalho, o 

mix de endomarketing, ou 4 Cs, foi definido por Inkotte (2000) como uma readaptação do 

mix de marketing, sendo este composto por quatro indicadores: companhia, custo, 

comunicação e coordenação. Abaixo será apresentada a percepção dos colaboradores sob a 

perspectiva do indicador companhia, representado na tabela 6. 
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Tabela 6 – Variável 4 Cs – Companhia 

  

Sim 

N (%) 

 

Não 

N (%) 

 

Muito 

desmotivado 

N (%) 

 

Desmotivado 

N (%) 

 

Motivado 

N (%) 

 

Muito 

motivado 

N (%) 

 

Kendall 

Tau-C 

(p – valor) 

1.Quanto ao 

clima 

organizacional 

54(81,8) 12(18,2) 2 (3) 12 (18,2) 37 (56,1) 15 (22,7) 0,577 

(<0,001) 

2. A empresa 

dispõe de 

assistência 

médica ou 

psicológica 

58(87,9) 8 (12,1) 3 (4,5) 4 (6,1) 40 (60,6) 19 (28,8) 
    0,390     

(<0,001) 

3. A empresa 

estimula bons 

relacionamentos 

interpessoais 

51(77,3) 15(22,7) 4 (6,1) 11 (16,7) 38 (57,6) 13 (19,7) 
0,612 

(<0,001) 

4. A empresa 

oferece 

benefícios que 

atendam as 

necessidades 

individuais 

42(63,6) 24(36,4) 11 (16,7) 16 (24,2) 29 (43,9) 10 (15,2) 
0,807 

(<0,001) 

5. A empresa 

estimula a 

política de 

valorização dos 

funcionários 

44(66,7) 22(33,3) 9 (13,6) 17 (25,8) 31 (47) 9 (13,6) 
0,797 

(<0,001) 

6. Quanto à 

remuneração ser 

equivalente ao 

cargo exercido 

45(68,2) 
21 

(31,8) 
9 (13,6) 18 (27,3) 30 (45,5) 9 (13,6) 

0,802 

(<0,001) 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo Ambrósio (2015), o elemento companhia refere-se ao relacionamento entre 

a empresa e o colaborador, onde são realizados investimentos em meios que aproximem os 

níveis organizacionais, transmitam harmonia ao ambiente interno e tenham a capacidade de 

fidelizar os funcionários aos objetivos da organização. Alguns dos atributos da companhia, 

segundo Inkotte (2000) são os níveis salariais, os benefícios indiretos e o próprio ambiente de 

trabalho. No questionário aplicado foram direcionadas seis questões acerca deste indicador. 

A primeira questão abordou o clima organizacional, onde 81,8% dos participantes 

responderam que as organizações possuem um clima positivo, resultando em 56,1% o 

percentual dos funcionários que se sentem motivados por este aspecto. O teste Tau-c de 

Kendall apontou mensuração de 0,577, o que corresponde a um grau de correlação moderado, 

em relação ao clima da organização e a motivação dos colaboradores. O nível de significância 

foi de 0,001, confirmando a definição dada por Brum (2010), que afirma que o “objetivo do 
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endomarketing é, portanto, criar uma consciência empresarial (visão, missão, princípios, 

procedimentos, etc.) dentro de um clima organizacional positivo”. 

 Na segunda questão os benefícios indiretos foram abordados, onde se questionou a 

presença de assistência médica ou psicológica aos colaboradores. Neste ponto, 58 

respondentes afirmaram que as empresas fazem uso destes benefícios, totalizando 87,9% do 

total da pesquisa, onde 60,6% dos participantes afirmaram se sentir motivados com tal prática. 

Este aspecto, porém, apresentou um grau de correlação fraco, de 0,390, embora o nível de 

significância tenha se mantido estável em relação à primeira questão, sendo assim satisfatório. 

Este resultado reforça a afirmação feita por Carvalho (2008), de que quanto maior for a 

relação percebida pelo colaborador no tocante ao fluxo de benefícios proporcionados pela 

empresa, maior será o seu desempenho em prol dos benefícios da própria organização. 

A questão 03 questionou os relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. 

77,3% dos participantes concordaram que as empresas estimulam a prática em se manter bons 

relacionamentos, levando a prevalência de funcionários motivados, totalizando 57,6% dos 

respondentes. A correlação, conforme os resultados apresentados pelo teste Tau-c de Kendall, 

foi considerada moderada, com total de 0,612, e o nível de significância positivo, de 0,001 em 

relação aos relacionamentos interpessoais. Este resultado fortalece a teoria defendida por 

Ambrósio (2015), que afirma que quando os relacionamentos entre a organização e os 

colaboradores são favoráveis, o ambiente interno se torna mais atraente e capaz de retê-los. 

A próxima questão abordou os benefícios voltados às necessidades individuais dos 

participantes. A maioria respondeu que as organizações atendem a este aspecto, totalizando o 

percentual de 63,6% dos respondentes. A pesquisa apontou que esta prática motiva os 

colaboradores, onde o percentual de funcionários que se dizem motivados, de 59,1%, 

prevaleceu. Segundo Bzuneck (2010), o atendimento das necessidades motiva cada pessoa 

individualmente, diante dos interesses pessoais, sendo caracterizada como uma fonte de 

motivação intrínseca a cada indivíduo.  A correlação entre a motivação e os benefícios que 

atendam as necessidades individuais, correspondente a 0,807, é considerada forte, assim como 

o nível de significância positivo, de 0,001, o que determina esta ação como motivadora no 

ambiente organizacional. Neste ponto, vale lembrar da importância do atendimento às 

necessidades individuais, defendidas por Honorato (2004, p. 24), que atribui à ação o sucesso 

das relações com o cliente externo e, consequentemente, ao sucesso da organização, 

afirmando que “torna-se difícil satisfazer os desejos e as necessidades dos clientes externos 

sem a satisfação dos clientes internos, pois é a partir destes que as relações com o cliente 

serão duradouras”.    
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A questão 05 tratou da valorização dos funcionários, onde 44 participantes 

responderam que as organizações estimulam a política de valorização, sendo maioria na 

pesquisa, com percentual de 66,7%. Os colaboradores também se sentem motivados diante 

deste aspecto, resultando em 60,9% do total da pesquisa. A mensuração apontou correlação 

considerada forte (0,797) e nível de significância estável em relação às outras questões, 

confirmando a teoria defendida por Knapik (2011, p. 259), que trata a valorização dos 

colaboradores como um artifício para a gestão de pessoas, atrelado aos processos de 

motivação, retenção e desenvolvimento de talentos.  

 A última questão acerca da Variável 4 Cs – indicador companhia, buscou analisar se a 

remuneração recebida estava equivalente ao cargo exercido sob a percepção dos 

colaboradores. Neste aspecto, 68,2% dos participantes responderam que a remuneração é 

equivalente, totalizando 59,1% de funcionários motivados. O teste apontou correlação forte 

entre a questão e a motivação dos colaboradores, com valor de 0,802. A importância em se 

estabelecer bons níveis salariais como elemento do indicador companhia já havia sido 

defendido por Bekin (1995, p. 57), que salientou que “o bom salário dá tranquilidade e 

dignidade ao funcionário, constituindo-se em aspecto fundamental para a sua motivação”. 

Constata-se assim, que as ações de endomarketing desenvolvidas com base no 

elemento companhia são consideradas motivacionais nas redes de hotéis participantes da 

pesquisa. 

 A seguir, na tabela 07, serão analisados os resultados acerca do indicador custo, 

segundo elemento da Variável 4 Cs. 

 

Tabela 7 – Variável 4 Cs – Custo 
  

Sim 

N (%) 

 

Não 

N (%) 

 

Muito 

desmotivado 

N (%) 

 

Desmotivado 

N (%) 

 

Motivado 

N (%) 

 

Muito 

motivado 

N (%) 

 

Kendall 

Tau-C 

(p – valor) 

7.Quanto a 

presença de 

investimentos 

em recursos 

tecnológicos 

32 

(48,5) 

34 

(51,5) 
10 (15,2) 23 (34,8) 31 (47) 2 (3) 

0,823 

(<0,001) 

8.Quanto aos 

investimentos 

em programas 

que visem a 

capacitação 

pessoal dos 

colaboradores  

28 

(42,4) 

38 

(57,6) 
13 (19,7) 23 (34,8) 26 (39,4) 4 (6,1) 

0,843 

(<0,001) 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 
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Segundo Daronco (2011), custo se refere aos investimentos realizados pela 

organização destinados ao desenvolvimento de novas tecnologias, material de apoio, gastos 

com a equipe e criação de novos produtos. Em relação às questões que abordaram este 

indicador, a questão 07 buscou levantar se há presença de investimentos em recursos da área 

tecnológica. A maioria dos participantes negou haver investimentos por parte das 

organizações, com percentual de 51,5%, contra 48,5% dos colaboradores que responderam 

que há presença de investimentos nessa área. O investimento em recursos provenientes da 

tecnologia aumenta as chances de sobrevivência de mercado através da motivação extrínseca 

do colaborador, ou seja, permite melhor desempenho nas tomadas de decisões, automatiza 

tarefas rotineiras, melhora o processo produtivo e aumenta os índices de produtividade e 

competitividade de mercado (BERALDI; FILHO, 2000). Ao ser analisado o grau de 

motivação, apesar da maioria dos participantes negarem a presença de investimentos em 

recursos tecnológicos, 31 respondentes afirmaram se sentir motivados, com prevalência de 

50% do total da pesquisa. O grau de correlação, 0,823, foi considerado forte, bem como o 

nível de significância positivo, de 0,001, concluindo assim, que investimentos na área 

tecnológica por meio do endomarketing é um aspecto motivador na organização, de acordo os 

resultados apontados no teste Tau-c de Kendall. 

Na questão 08, foram abordados os gastos destinados aos programas que visam à 

capacitação pessoal. Mais uma vez, grande parte dos colaboradores negou que as 

organizações invistam neste aspecto, totalizando 57,6% da pesquisa, o que levou ao índice de 

desmotivação entre os participantes, com percentual de 54,5% do total da pesquisa. A 

correlação entre a ação questionada e o estado de motivação, com valor de 0,843, foi 

considerada forte. Contudo, o nível de significância se manteve similar à questão anterior e, 

portanto, positivo. Como percebido, a capacitação de funcionários é tido como um aspecto 

motivacional, conforme já exposto por Bekin (2004), que conclui que a capacitação é um 

fator primordial ao sucesso do endomarketing, visando à fidelização do funcionário e 

atribuindo a estes um tratamento similar ao oferecido aos clientes externos.  

A tabela a seguir apresentará os resultados obtidos quanto ao indicador comunicação 

do mix de endomarketing. 
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Tabela 8 – Variável 4 Cs - Comunicação 
  

Sim 

N 

(%) 

 

Não 

N (%) 

 

Muito 

desmotivado 

N (%) 

 

Desmotivado 

N (%) 

 

Motivado 

N (%) 

 

Muito 

motivado 

N (%) 

 

Kendall 

Tau-C 

(p – valor) 

9. A 

comunicação 

interna da 

empresa se dá 

via informativos 

ou intranet 

57 

(86,4) 
9 (13,6) 4 (6,1) 8 (12,1) 40 (60,6) 14 (21,2) 0,264 (0,022) 

10. A 

informação é 

disseminada de 

forma igualitária 

a todos 

46 

(69,7) 

20 

(30,3) 
4 (6,1) 16 (24,2) 40 (60,6) 6 (9,1) 

0,691 

(<0,001) 

11. A 

comunicação 

interna é 

realizada de 

forma clara e 

em tempo hábil 

52 

(78,8) 

14 

(21,2) 
4 (6,1) 10 (15,2) 39 (59,1) 13 (19,7) 

0,624 

(<0,001) 

12. Quanto à 

satisfação com 

os canais de 

comunicação 

oferecidos 

55 

(83,3) 

11 

(16,7) 
1 (1,5) 9 (13,6) 48 (72,7) 8 (12,1) 

0,460 

(<0,001) 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Daronco (2011) caracteriza a comunicação como as diversas formas que a informação 

pode ser disseminada na organização, bem como os canais utilizados para que transmitam 

clareza e credibilidade. A questão 09 apresentou duas maneiras com que a comunicação da 

empresa pode ser passada aos colaboradores, através dos informativos e via intranet. Neste 

aspecto, 57 funcionários afirmaram que as empresas fazem uso desses meios para se 

comunicar, totalizando o percentual de 86,4%. Na escala de grau de motivação, a maior 

parcela dos participantes afirmou se sentir motivada com a prática, com percentual de 60,6%, 

apesar do grau de correlação ser considerado fraco, com valor de 0,264. O nível de 

significância resultou em 0,022, sendo positivo ao objetivo da pesquisa.  A respeito dos 

informativos, citados na questão, segundo Dias (2013) e com base nos estudos de Brum 

(1998) e Costa (2010), correspondem em sua maioria ao meio de transmissão de ideias, a 

exemplo de avisos e processos de mudanças na organização. Já a intranet, também citada na 

questão 09, é tida como a principal mídia digital para o compartilhamento de informações nas 

empresas do mercado como um todo. De fato, independente do meio de comunicação adotado 

pela empresa, é importantíssimo que a comunicação seja transparente, pois, é a partir dela que 
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a relação entre a empresa e o colaborador vai se fortalecer, gerar confiança, respeito e 

motivação no meio organizacional (MENDES, 2004).  

A próxima questão buscou analisar se todos os colaboradores recebem a informação 

de forma igualitária. A maioria dos participantes respondeu que considera que a comunicação 

é disseminada de forma igualitária entre todos, totalizando 69,7% da pesquisa e o maior 

percentual no estado de motivação, com 60,6% dos colaboradores motivados através deste 

fator. O teste Tau-c de Kendall também apresentou resultados positivos, com correlação de 

0,691, considerada moderada e nível de significância de 0,001. O resultado da questão 10 

confirma a teoria de Schroeder (2014), que diz que a comunicação interna é a chave de novas 

perspectivas e motivação dos funcionários, a partir do momento que estabelece uma conexão 

entre a empresa e os colaboradores, e a visão de Lupetti (2009), que relata como finalidade da 

comunicação interna a integração de todos os níveis organizacionais. 

Foi questionado aos participantes da pesquisa, na questão 11, se eles consideravam 

que a informação era transmitida em tempo hábil e com clareza aos colaboradores. Neste 

aspecto, mais uma vez os participantes afirmaram que há presença desta ação nas empresas, 

com percentual de 78,8%, e que se sentem motivados neste aspecto, totalizando 59,1% do 

total da pesquisa. A qualidade da comunicação interna já havia sido defendida por Brum 

(2010), que afirma que quando as informações não são repassadas entre todos os níveis com 

coesão, acaba abrindo lacunas para que gere um “tumulto da desinformação”. O teste apontou 

correlação moderada, de 0,624, e nível de significância positivo, com total de 0,001. 

A última questão da Variável 4 Cs – indicador comunicação, questionou se os canais 

de comunicação adotados são satisfatórios. Os canais de comunicação, segundo Brum (2010), 

são vários e podem ser caracterizados por informativos, cartazes motivacionais e a intranet. 

Este foi o aspecto que gerou o maior estado de motivação nesta variável, onde 55 

participantes afirmaram que o uso dos instrumentos de comunicação é satisfatório, totalizando 

o percentual de 83,3%, e 72,2% afirmaram que se sentem motivados quanto aos canais 

adotados pelas empresas. O estado de motivação do colaborador diante dos canais de 

comunicação oferecidos na empresa também é justificado pela motivação extrínseca, que de 

acordo Elói (2012), é refletido através de fatores externos, onde o indivíduo se sentirá 

motivado de acordo os recursos que a organização tem a lhe oferecer. O teste Tau-C de 

Kendall apontou nível de correlação moderado e nível de significância positivo, com 0,460 e 

0,001, respectivamente. 

Deste modo, todas as ações questionadas nesta variável foram consideradas 

motivacionais pelos participantes da pesquisa. 
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Na sequência, será apresentada a tabela 09, com os resultados finais da Variável 4 Cs, 

com as questões acerca da coordenação. 

 

Tabela 9 - Variável 4 Cs - Coordenação 
  

Sim 

N 

(%) 

 

Não 

N (%) 

 

Muito 

desmotivado 

N (%) 

 

Desmotivado 

N (%) 

 

Motivado 

N (%) 

 

Muito 

motivado 

N (%) 

 

Kendall 

Tau-C 

(p – valor) 

13.Quanto a 

autonomia para 

criar ou inovar 

na função/setor 

que faz parte 

38 

(57,6) 

28 

(42,4) 
11 (16,7) 19 (28,8) 21 (31,8) 15 (22,7) 

0,909 

(<0,001) 

14.Quanto a 

política de 

incentivos 

diante de metas 

alcançadas? 

26 

(39,4) 

40 

(60,6) 
10 (15,2) 29 (43,9) 20 (30,3) 7 (10,6) 

0,758 

(<0,001) 

15.É estimulado 

o crescimento 

em níveis de 

carreira 

34 

(51,5) 

32 

(48,5) 
12 (18,2) 24 (36,4) 21 (31,8) 9 (13,6) 

0,926 

(<0,001) 

16.O 

funcionário é 

lembrado em 

datas 

comemorativas 

46 

(69,7) 

20 

(30,3) 
2 (3) 14 (21,2) 33 (50) 17 (25,8) 

0,609 

(<0,001) 

17. Quanto a 

atenção recebida 

e o acesso aos 

superiores 

55 

(83,3) 

11 

(16,7) 
5 (7,6) 13 (19,7) 37 (56,1) 11 (16,7) 0,302 (0,009) 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme Inkotte (2000), a coordenação envolve toda a relação entre o nível 

estratégico e os demais níveis, ou seja, trata-se do relacionamento entre a chefia e seus 

subordinados, bem como todas as coordenadas que derivam de forma hierárquica na 

organização. A primeira questão desta variável questionou se os colaboradores recebem 

autonomia para criar e inovar em seus setores. 57,6 % responderam que têm a liberdade de 

inovar no setor que fazem parte, o que corresponde a 38 participantes da pesquisa. O estado 

de motivação ficou equiparado, apesar da maioria se sentir motivada, com percentual de 

54,5%. O teste apontou correlação forte, de 0,909 e nível de significância também positivo, 

totalizando 0,001 e estabelecendo esta ação como motivadora. Deste modo, proporcionar 

autonomia para a inovação nos meios de gestão e tomada de decisões nos setores 
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organizacionais, aos funcionários responsáveis por estes, garante influências no negócio como 

um todo. É preciso dedicar confiança aos colaboradores, para que se sintam seguros e por 

consequência motivados a apresentar diferenças em seu ciclo funcional. Afinal, é para isso 

que as pessoas são contratadas, para tomarem decisões no cotidiano de trabalho 

(CARVALHO, 2008).  

A questão 14 abordou as políticas de incentivos aos colaboradores diante de metas 

alcançadas, onde a maioria dos participantes respondeu não haver incentivos nessa área, com 

60,6% da pesquisa, o que apontou um estado de desmotivação entre os colaboradores, com 

percentual de 59,1%. Este resultado confirma a teoria de Costa (2010), ao afirmar que o 

endomarketing necessita ser um processo gerencial, cíclico e contínuo, ou seja, é necessário 

que exista uma troca entre a empresa e o colaborador, não favorecendo apenas um lado, mas 

onde as expectativas de ambos sejam alcançadas.  O índice de colaboradores desmotivados 

neste aspecto prevaleceu, influenciando nos resultados do teste Tau-c de Kendall, sendo 

insatisfatórios à ação como um fator motivacional na organização, com grau de correlação 

forte, com valor de 0,758.  

Seguindo a mesma linha da questão anterior, acerca dos incentivos dados por meio do 

nível estratégico da empresa, foi questionado aos participantes na questão 15 se as 

organizações estimulavam o crescimento em níveis de carreira. Com uma diferença mínima, 

34 colaboradores responderam afirmativamente, com 51,5% de percentual, enquanto 32 

colaboradores negaram haver estímulo quanto ao crescimento em níveis de carreira. Destes, 

54,6% afirmaram se sentir desmotivados diante desta ação, prevalecendo no total da pesquisa. 

Ainda assim, o teste de correlação apresentou o maior percentual desta variável, de 0,926, 

considerado forte, e nível de significância estável em relação ao questionamento anterior. 

Dessler (1993) discorre sobre este ponto, afirmando que quando as organizações não 

promovem uma política de crescimento interno, as pessoas se estagnam muito rapidamente no 

cargo que ocupam, promovendo um estado desmotivador ao desenvolvimento de suas 

atividades. Ainda de acordo Dessler (1993), muitos empregados julgarão o compromisso da 

empresa em razão das chances oferecidas para desenvolver o potencial de fazer carreira. 

As duas últimas questões abordaram a atenção recebida pela chefia. A questão 16 

abordou sobre a atenção aos funcionários em datas comemorativas, onde 69,7% afirmaram ser 

lembrados em ocasiões especiais, levando 50% dos participantes a considerarem esta ação um 

fator motivacional na organização. A correlação foi apontada como moderada, de 0,609 e o 

nível de significância positivo, com valor de 0,001. A última questão desta variável indagou 

os colaboradores sobre o acesso direto aos seus superiores e a atenção recebida por eles. Nesta 
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questão, 83,3% considerou que é dada a atenção necessária e permitido o acesso à chefia, bem 

como levou em consideração que esta ação é motivadora, alcançando 56,1% do total da 

pesquisa. Embora a maioria concorde que a organização atende a estas expectativas, o teste 

Tau-c de Kendall apresentou correlação fraca, com valor de 0,302. O nível de significância foi 

satisfatório ao quesito, totalizando o valor de 0,009. Caudron (1997) justifica estas ações 

como motivadoras, intensificando que quando é retribuído o reconhecimento a cada pessoa, 

individualmente, como a atenção dada em datas especiais, bem como o contato frequente com 

a chefia, faz com que a sensação de bem-estar se prolongue no ambiente empresarial, levando 

os funcionários a se sentirem reconhecidos por seus chefes e motivados a dedicarem mais 

comprometimento ao desempenho de suas atividades.  

Percebeu-se que, nesta variável, as organizações ainda apresentam falhas na 

administração de algumas das ações de endomarketing questionadas, embora o grau de 

motivação tenha se mantido positivo ao objetivo da pesquisa. 

A próxima variável apresentará os resultados diante de demais maneiras como o 

endomarketing pode se apresentar no espaço organizacional. 

 

7.2.2 Variável Ações  

 

Para coleta dos dados, foram introduzidas no questionário algumas questões que 

abordavam sobre as ações mais comuns de como o endomarketing pode ser introduzido no 

ambiente organizacional. Na tabela abaixo, os resultados obtidos através da análise dessa 

variável serão expostos. 
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Tabela 10 – Variável Ações 
  

Sim 

N 

(%) 

 

Não 

N (%) 

 

Muito 

desmotivado 

N (%) 

 

Desmotivado 

N (%) 

 

Motivado 

N (%) 

 

Muito 

motivado 

N (%) 

 

Kendall 

Tau-C 

(p – valor) 

18. São 

oferecidos 

treinamentos 

regulares 

28 

(42,4) 

38 

(57,6) 
11 (16,7) 32 (48,5) 17 (25,8) 6 (9,1) 

0,679 

(<0,001) 

19. São 

realizadas 

reuniões 

periodicamente 

43 

(65,2) 

23 

(34,8) 
5 (7,6) 18 (27,3) 39 (59,1) 4 (6,1) 0,385 (0,001) 

20. São 

oferecidas 

palestras 

motivacionais 

23 

(34,8) 

43 

(65,2) 
15 (22,7) 26 (39,4) 21 (31,8) 4 (6,1) 

0,830 

(<0,001) 

21. É 

determinado um 

período de 

tempo para 

realização das 

atividades 

42 

(63,6) 

24 

(36,4) 
5 (7,6) 23 (34,8) 30 (45,5) 8 (12,1) 0,032 (0,810) 

22. É definida 

uma rotina 

diária para cada 

funcionário 

50 

(75,8) 

16 

(24,2) 
10 (15,2) 16 (24,2) 31 (47) 9 (13,6) 0,319 (0,014) 

23. Quanto às 

pausas 

permitidas 

durante o 

expediente  

38 

(57,6) 

28 

(42,4) 
17 (25,8) 8 (12,1) 25 (37,9) 16 (24,2) 

0,750 

(<0,001) 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

A primeira questão acerca das ações de endomarketing indagou aos participantes se a 

organização lhes oferece treinamentos com frequência. A resposta foi negativa, onde 57,6% 

dos respondentes negaram que as empresas fazem uso da prática de treinamentos. Diante da 

ausência de treinamentos, os funcionários apontaram um grau de desmotivação, com 

percentual de 65,2% da pesquisa. Estes resultados apontaram um grau de correlação 

moderado, com valor de 0,679 e nível de significância positivo, de 0,001, sendo considerado 

um fator motivacional. Através do resultado apresentado nesta questão, ressalta-se a teoria 

que Brum (1998, p. 40) atribui aos treinamentos, sobretudo aos que trazem mudanças reais ao 

cotidiano administrativo, enxergando esta prática altamente benéfica à evolução do público 

interno, desde os funcionários comuns, aos presidentes da organização. Segundo a autora, 

“uma força de trabalho educada e treinada é decisiva para que um programa de comunicação 

interna traga bons resultados a uma empresa”. A visão de Brum (1998) é reforçada por Bekin 
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(2004), que ainda ressalta que os treinamentos não devem somente ser realizados para fins 

técnicos, mas também para propiciar o reforço dos valores e atitudes de cada colaborador. 

A segunda ação, na questão 19, indagou se as organizações realizam reuniões 

periodicamente entre os funcionários. As reuniões já haviam sido citadas por Ambrósio 

(2015) como uma alternativa de comunicação formal entre a empresa e os colaboradores, 

sendo uma maneira de disseminar informações, coletar dados e integralizar os colaboradores 

às metas da organização. Neste ponto, a maioria dos participantes afirmou que são realizadas 

reuniões com frequência, atingindo 65,2% do total da pesquisa, e que esta ação os motiva, 

totalizando 59,1% de colaboradores motivados. Apesar do grau de motivação ter sido 

positivo, o teste Tau-c de Kendall apontou uma correlação fraca, com valor de 0,385, o que 

significa que apesar das reuniões acontecerem frequentemente, a correlação entre a questão e 

o estado de motivação foi considerado insatisfatório. 

Na vigésima questão, as palestras motivacionais foram citadas, obtendo um resultado 

negativo quanto ao grau de motivação, estando a maioria dos participantes, 62,1%, 

desmotivados com a ausência das palestras motivacionais nas organizações. 43 participantes, 

correspondentes a 65,2% do total da pesquisa, não consideram que as empresas realizam 

palestras para estimular a motivação dos colaboradores. Foi apontado um grau de correlação 

forte, de 0,830, e, apesar do baixo grau de motivação, o nível de significância se manteve 

estável, e, portanto, considerado motivador ao endomarketing. Motivar os colaboradores 

através de palestras foi uma das ações de endomarketing defendidas por Brum (1998), tidas 

como indispensáveis a um programa de endomarketing eficiente. Vale ressaltar que, de 

acordo a autora, o objetivo das palestras motivacionais deve ser a divisão dos conhecimentos 

adquiridos em treinamentos e programas da organização. Para que motivem de fato, é 

necessário que sejam atrativas e interessantes ao público.  

As três últimas questões baseadas nesta variável buscaram analisar como é realizada a 

distribuição do tempo nas organizações que participaram da pesquisa, a exemplo da rotina 

administrativa de seus funcionários. A questão 21 indagou quanto ao limite de tempo para 

realização das tarefas diárias. Este aspecto levou a 63,6% dos colaboradores a afirmar que há 

um tempo determinado para a realização das atividades, o que os motiva de acordo à escala do 

estado de motivação, totalizando 57,6% da pesquisa. Porém, esta questão foi a que apresentou 

o menor grau de correlação, de 0,032, considerado fraco, e até então, foi a primeira questão a 

indicar um nível de significância maior que o estabelecido pelo teste, de 0,05, com total de 

0,810, sendo então uma ação que não é considerada como um fator motivacional ao 

endomarketing. Este desvio pode ser justificado por Cerbasi (2014) e Barbosa (2014), que 
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salienta que o gerenciamento de tempo para determinada atividade não depende apenas da 

proatividade e motivação dos funcionários, mas de todo um planejamento que envolve a 

identificação das tarefas a serem realizadas, as metas estipuladas, o planejamento ao alcance 

das metas, a organização de informações e por fim, a execução da atividade em si.  

A questão 22 abordou como é administrada a rotina diária de atividades a cada 

colaborador. Houve prevalência dos funcionários que afirmaram a decisão das empresas em 

estabelecerem uma rotina a ser seguida, com percentual de 75,8% do total da pesquisa. De 

acordo os respondentes, a definição de rotinas os ajuda a se sentir mais motivados, como 

apontou grande parte dos participantes, com percentual de 60,6%. O teste apontou correlação 

fraca, de 0,319, porém o nível de significância foi positivo, alcançando o valor de 0,014.  

A questão 23, última desta variável, questionou a relação das pausas moderadas 

durante o expediente, onde a maioria dos respondentes afirmou que a empresa as permite, 

com 57,6% do percentual e que estas pausas os motivam no ambiente de trabalho, atingindo 

62,1% do total da pesquisa. O Tau-c de Kendall apontou um grau de correlação forte para esta 

ação, com valor de 0,750, e nível de significância positivo ao estado de motivação, com valor 

de 0,001. Os resultados apontados por estas duas últimas ações confirmam a teoria de 

Maximiano (2011), que salienta importante à motivação organizacional a teoria de que os 

gestores reconheçam seus colaboradores como indivíduos que irão se portar como pessoas no 

ambiente de trabalho, e não como maquinários ou seres estritamente profissionais. Deste 

modo, as pausas permitem ao ambiente empresarial um espaço com mais estímulos e mais 

criativo, o que determinará o clima organizacional e em consequência, seus resultados. 

A próxima variável a ser analisada discorrerá acerca dos recursos que a organização 

dispõe, como atributo do endomarketing. 

 

7.2.3 Variável Recursos 

 

Foram direcionadas duas questões abrangendo, de forma geral, os recursos que podem 

ser oferecidos pelas organizações a favor da realização dos programas de endomarketing. Na 

tabela 11, abaixo, segue os resultados apontados pela pesquisa. 
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Tabela 11 – Variável Recursos 
  

Sim 

N (%) 

 

Não 

N (%) 

 

Muito 

desmotivado 

N (%) 

 

Desmotivado 

N (%) 

 

Motivado 

N (%) 

 

Muito 

motivado 

N (%) 

 

Kendall 

Tau-C 

(p – valor) 

24. A empresa 

oferece boas 

condições de 

trabalho 

60 

(90,9) 

6 

(9,1) 

2 (3) 5 (7,6) 39 (59,1) 20 (30,3) 0,327 (0,004) 

25.  Quanto aos 

recursos 

oferecidos para 

a realização das 

atividades 

53 

(80,3) 

13 

(19,7) 

2 (3) 13 (19,7) 42 (63,6) 9 (13,6) 0,562 

(<0,001) 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo os participantes da pesquisa, 90,9% dos respondentes consideram que as 

organizações oferecem boas condições de trabalho, como questionado no item 24.  Esta ação 

os motiva, conforme apresentado na pesquisa, totalizando 59,1% de colaboradores motivados 

com as condições de trabalho oferecidas pelas empresas. O teste Tau-c de Kendall apresentou 

um grau de correlação fraco, com valor de 0,327. Contudo, esta ação, assim como definido 

pelos colaboradores, continua sendo um fator motivacional, com nível de significância 

positivo, de 0,004. A questão 25 abordou os recursos que são necessários para a realização 

das atividades. Novamente a ação apresentou prevalência de colaboradores motivados, com 

percentual de 63,3% dos respondentes e 80,3% de funcionários que reconhecem a presença 

destes recursos nas organizações. A correlação foi considerada de grau moderado, com valor 

de 0,562, e nível de significância positivo, e considerado, portanto, motivador, com 0,001. 

Investir em recursos que favoreçam o bem-estar dos funcionários, oferecendo as condições 

necessárias ao dia-a-dia da organização permite melhores resultados através da implantação 

do endomarketing, pois, de acordo Costa (2012), é necessário que as empresas pensem de 

“dentro para fora”. É ainda, salientado por Almeida (2015, p. 03), a importância em dedicar 

recursos satisfatórios ao colaborador, ao afirmar que “o colaborador é o primeiro cliente da 

empresa, é a partir dele que a organização vai alcançar resultados satisfatórios e qualidade de 

serviços para atrair o seu cliente externo”.  

São muitos os instrumentos que podem ser utilizados em programas voltados ao 

endomarketing. Neste capítulo foram expostos os resultados apontados pela pesquisa, 

distribuídos em 25 questões que buscaram abranger, diante de cada variável, diversos tipos de 

ações que podem ser utilizadas para a implantação do endomarketing nas organizações. No 
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capítulo a seguir, será apresentada a síntese dos temas tratados nesta pesquisa, bem como as 

conclusões deste estudo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar se o endomarketing é capaz de motivar 

os colaboradores no ambiente organizacional, e de qual maneira isso ocorre, conforme a 

percepção de funcionários pertencentes a empresas que compõem a rede hoteleira da cidade 

de Aracaju - Sergipe.  

Diante das teorias apresentadas, foi possível abordar temáticas que compreendem os 

campos do marketing, endomarketing e motivação, expondo uma análise desde as primeiras 

teorias acerca destes temas a visões de autores contemporâneos, de modo que fossem 

apresentados alguns dos principais estudos destas literaturas. Foram expostos os conceitos, 

ideias e ações de como cada um dos temas abordados agem no âmbito corporativo. No tocante 

ao endomarketing, tema central desta pesquisa, foram apresentadas visões de autores que 

difundiram a sua prática ao meio empresarial, assim como definiram ações que pudessem 

incorporar programas eficientes voltados ao seu funcionamento. 

Para analisar a influência do endomarketing como fator motivacional nas 

organizações, foram aplicados questionários entre colaboradores de três redes de hotéis 

localizados na cidade de Aracaju - SE, contendo trinta questões, sendo cinco com o objetivo 

de colher as variáveis demográficas, ou perfil da amostra, e vinte e cinco questionamentos 

acerca da presença de ações de endomarketing nas organizações e o estado de motivação que 

cada uma delas provoca em cada colaborador.  

O primeiro objetivo específico proposto pela pesquisa voltou-se a identificar as ações 

provenientes do endomarketing na perspectiva da rede hoteleira. Através dos resultados 

obtidos, foram identificadas vinte ações de endomarketing nas organizações participantes da 

pesquisa, com destaque as que visam oferecer boas condições de trabalho e benefícios como 

assistência médica e psicológica, as quais apresentaram os maiores percentuais. O segundo 

objetivo proposto, foi a investigação do processo de motivação individual, onde percebeu-se 

como causa do estado de motivação de grande parte dos participantes, atitudes como uma 

comunicação interna bem difundida e igualitária, investimentos em recursos tecnológicos, e 

políticas que promovam o atendimento às necessidades individuais. Estas ações proveem da 

motivação intrínseca e extrínseca, que conforme visto no referencial teórico deste estudo, 

derivam respectivamente, dos interesses e projetos pessoais e de fatores externos que podem 

ser oferecidos pelas organizações, a exemplo dos canais de comunicação e recursos adotados. 

O terceiro objetivo da pesquisa buscou avaliar o nível de satisfação interna da 

empresa, mediante a utilização das ferramentas do endomarketing. Neste aspecto, a pesquisa 
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apontou que os colaboradores estão satisfeitos mediante a maioria das ações de 

endomarketing adotadas pelas organizações, de acordo os resultados do nível de significância 

obtidos através do teste Tau-C de Kendall. Todavia, o fator que gira em torno do 

gerenciamento de tempo, onde foi questionado se as empresas estabelecem um período de 

tempo para a realização das atividades, foi apontado como um resultado insatisfatório de 

acordo a percepção dos colaboradores, o que remete a atenção das organizações a incorporar 

métodos que garantam uma melhor administração neste aspecto, que, de acordo as abordagens 

dos autores mencionados, derivam de um planejamento que abrange desde a identificação das 

tarefas e metas estipuladas à execução da atividade em si. 

O último objetivo específico buscou relacionar a prática do endomarketing ao estado 

de motivação dos colaboradores. Foram apontadas como motivadoras vinte e quatro ações de 

endomarketing, com prevalência do grau de correlação forte entre a prática do endomarketing 

e a motivação dos participantes da pesquisa. Merece destaque as ações que envolvem aspectos 

voltados a capacitar e atender as necessidades dos colaboradores, que proporcionem o 

crescimento em níveis de carreira e lhes garantam a autonomia para tomada de decisões, 

sendo estas as ações que apresentaram as correlações mais significativas em relação às demais 

questionadas na pesquisa. 

Conclui-se que os objetivos propostos por este estudo foram atendidos, bem como 

respondido o problema de pesquisa apresentado. Com base nos resultados obtidos, considera-

se que o endomarketing é um agente motivacional na rede hoteleira de Aracaju - SE, de 

acordo a percepção dos colaboradores que compõem as empresas que participaram desta 

pesquisa. 

Ao meio corporativo, este estudo contribui para que sejam aplicados os programas de 

endomarketing em demais ramos empresariais, visto as melhorias que o endomarketing pode 

vir a oferecer à motivação interna da organização, sobretudo quando os desafios do atual 

cenário mercadológico são avaliados. No tocante ao âmbito acadêmico, o estudo possibilita 

que sejam aplicadas investigações futuras, que façam referência a questões como a cultura 

organizacional, estratégias de gestão, aos índices de competitividade de mercado e novas 

possibilidades de inovação social, visto ser uma área ainda carente de estudos em grande parte 

das instituições. 

Destarte, sugere-se que a introdução do endomarketing ao meio corporativo seja 

aplicada em demais segmentos, períodos de tempo e a variados perfis de colaboradores, 

visando contribuições ao ambiente organizacional como um todo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Prezado colaborador, 

 

O questionário a seguir trata-se de um dos componentes necessários à construção de 

um Trabalho de Conclusão de Curso de Secretariado Executivo, da Universidade Federal de 

Sergipe. O trabalho se propõe a analisar as ações de endomarketing realizadas no mercado 

hoteleiro da cidade de Aracaju - SE, e de qual maneira influenciam no estado de motivação 

dos colaboradores. Todas as informações aqui coletadas serão de uso estritamente acadêmico, 

não sendo identificados seus participantes. Desde já agradeço a sua participação e 

contribuição aos resultados desta pesquisa. 

 

 

Atenciosamente, 

Francelle Alves Santana Teles 
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PARTE 1: 

 

Dados Pessoais: 

 

1 – Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino 

 

2- Estado Civil: (  ) Solteiro (a) (  ) Casado (a) (  ) Divorciado (a) (  ) Viúvo (a) (  ) Outros 

 

3- Faixa Etária: (  ) Até 20 anos (  ) 21 a 30 anos (  ) 31 a 40 anos (  ) 41 a 50 anos (  ) Mais de 

50 anos 

 

4- Escolaridade: 

(  ) Até o ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Outros 

 

5 – Renda: 

(  ) Até 1 salário mínimo 

(  ) Acima de 1 a 3 salários mínimo 

(  ) Acima de 3 a 5 salários mínimos 

(  ) Acima de 5 salários mínimos 
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PARTE 2: 

 

As ações de endomarketing são aquelas realizadas pela empresa a favor da valorização e capacitação de 

seus funcionários. Abaixo serão apresentadas questões acerca das principais ações de endomarketing 

desenvolvidas pelas organizações. Marque um X na opção SIM, caso identifique ações na organização a 

qual pertence, e X na opção NÃO, caso não sejam identificadas. De acordo sua resposta, assinale o quanto 

estas ações o motivam, na seguinte ordem de classificação: 0 – Muito desmotivado; 1 – Desmotivado; 2 – 

Motivado; 3 – Muito motivado.  

                     AÇÕES                                                                                 POSSUI? 

1 – A empresa oferece boas condições de trabalho?                                                    SIM                NÃO           0     1    2    3    

2- Há um bom clima organizacional? SIM NÃO 0 1    2    3  

3- A empresa dispõe de assistência médica ou psicológica?  SIM NÃO 0     1   2     3 

4 – São oferecidos treinamentos regulares? SIM NÃO 0     1   2     3 

5– Há presença de investimentos em recursos tecnológicos? SIM NÃO 0    1    2     3 

6- Há investimentos em programas que visem à capacitação pessoal? SIM NÃO 0    1    2     3 

7- A empresa estimula bons relacionamentos interpessoais? SIM NÃO 0   1     2     3 

8- A comunicação interna da empresa se dá via informativos ou intranet?  SIM NÃO 0   1     2     3 

9- São realizadas reuniões periodicamente?  SIM NÃO 0   1     2     3 

10- São oferecidas palestras motivacionais?  SIM NÃO 0   1     2     3 

11- A informação é disseminada de forma igualitária a todos?  SIM NÃO 0   1     2     3 

12- A empresa oferece benefícios que atendam as necessidades individuais?  SIM NÃO 0   1     2     3 

13- A empresa estimula a política de valorização dos funcionários? SIM NÃO 0   1     2     3 

14- A remuneração é equivalente ao cargo exercido?  SIM NÃO 0   1     2     3 

15- Tenho autonomia para criar ou inovar na função/setor que faço parte?  SIM NÃO 0   1     2     3 

16- A comunicação interna é realizada de forma clara e em tempo hábil?  SIM NÃO 0   1     2     3 

17- Os canais de comunicação oferecidos são satisfatórios?  SIM NÃO 0   1     2     3 

18- A empresa oferece recursos suficientes à realização das atividades?  SIM NÃO 0   1     2     3 

19- Há uma política de incentivos diante de metas alcançadas? SIM NÃO 0   1     2     3 

20- É estimulado o crescimento em níveis de carreira?  SIM NÃO 0   1     2     3 

21- O funcionário é lembrado em datas comemorativas?  SIM NÃO 0   1     2     3 

22- É recebida atenção ou permitido o acesso aos superiores?  SIM NÃO 0   1     2     3 

23- É determinado um período de tempo para realização das atividades?  SIM NÃO 0   1     2     3 

24- É definida uma rotina diária para cada funcionário?  SIM NÃO 0   1     2     3 

25- A empresa permite pausas moderadas durante o expediente? SIM NÃO 0   1     2     3 

 


