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Resumo: O endomarketing busca melhorar os resultados de uma empresa, com foco no 

relacionamento das pessoas que nela trabalham. Essa ferramenta é essencial em todas as 

empresas, não importa seu segmento, pois é através dela que os funcionários podem se aproximar 

de seus gestores e dos cargos mais altos da empresa, podendo se comunicar de forma direta e 

melhorando sua satisfação quanto ao seu trabalho. A pesquisa teve o objetivo analisar o nível de 

importância e de satisfação sobre os tipos de comunicação interna segundo a percepção dos 

funcionários de uma empresa localizada em São João da Barra (RJ). Foi aplicado um questionário 

utilizando a Escala de Likert em um setor de 23 funcionários no mês de agosto de 2017 nas 

dependências da empresa. Os dados coletados foram tabulados e analisados, utilizando a 

ferramenta Excel, para identificar o nível de satisfação da equipe, apontando ações para combater 

a insatisfação e analisar as barreiras à comunicação na empresa. Evidencia-se, com esse 

trabalho, a integração entre todos os funcionários e a comunicação interna, que é de suma 

importância, assim como sua satisfação quanto ao seu local de trabalho.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

No mundo competitivo de hoje as empresas precisam buscar um diferencial perante ao mercado. 

O mais significativo vem sendo como os funcionários percebem seu local de trabalho. Essa 

percepção tem relação com o comprometimento e alcance de resultados da equipe, levando ao 

fortalecimento da organização. Fidelização do cliente externo e qualidade em serviços são os 

principais objetivos de um empreendimento. Essas características levam a uma análise interna da 

empresa, com foco nas suas políticas internas de marketing com a finalidade de integrar ao cenário 

externo organizacional (ALVES, 2002). 

Segundo Leite (2009), a comunicação interna se torna importante para uma organização, pois 

atualmente os colaboradores são parceiros da organização, quanto maior o grau de informação mais 

envolvidos e comprometidos estarão com a organização, ampliando sua visão para a missão da 

empresa, dando-lhe mais conhecimento dos processos de suas atividades. As ações geradas na 

organização precisam fazer sentido para os colaboradores, o que o seu trabalho representa para a 

organização no todo, qual a importância de suas tarefas realizadas, isso na maioria das vezes será 

encontrado no processo de comunicação interna.  

Endomarketing nada mais é do que um processo educativo através do qual as empresas ensinam 

as pessoas que nelas trabalham a viver e a conviver com esses conceitos tão importantes para a vida, 

dentro e fora dos seus portões. Além disso é utilizado não só para transmitir informações, ele é uma 

ferramenta que busca definir ações que aproxime o funcionário da empresa (BRUM, 2005). 

O endomarketing, também conhecido como marketing interno, é um assunto de alta 

importância, por causa da sua eficiência quando as empresas querem alcançar seus objetivos. É 
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visto como uma ferramenta estratégica que tem o objetivo de estudar e saciar as necessidades de 

seus clientes internos, visando garantir o atendimento dos clientes externos e sua satisfação 

(MARINS et al., 2010). 

Portanto, espera-se que essa pesquisa faça com que a empresa obtenha diferenciais competitivos 

no mercado, mostrando que é indispensável que todos os seus colaborados estejam engajados 

buscando atingir os objetivos da organização. Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivo 

analisar o nível de importância e de satisfação sobre os tipos de comunicação interna segundo a 

percepção dos funcionários de uma empresa localizada em São João da Barra (RJ). 

 

2. REFERENCIAL TEORORICO 

 

2.1. Endomarketing Breve Histórico 

 

Desde sua origem ao conceito atual, o marketing passou por um processo de evolução. Para 

Carvalhal (2005), este fato se deu com o surgimento do mercado e com os avanços na tecnologia, 

houve uma grande disputa entre as empresas para a conquista do mercado. Isso fez com que gerasse 

novos desafios para a população e o aumento da concorrência. Com essa variedade do mercado, o 

consumidor pode escolher onde e o que comprar, levando em consideração o melhor custo 

benefício para cada. 

Neste contexto nasce a preocupação das empresas em atrair e reter seus clientes, mantendo-os 

satisfeitos. A partir dessa preocupação surge o conceito de endomarketing, que é tudo que estimula 

positivamente os colaboradores e permite que a empresa aproxime os funcionários de seus gestores 

de forma a fazer com que eles trabalhem mais motivados e de forma mais produtiva. Com um 

conjunto de estratégias e técnicas de marketing, a empresa utiliza meios técnicos que façam gerar 

estímulos, inserir a cultura da empresa e incentivar o trabalho de seus colaboradores (BRUM, 

2000).  

Dias (2007) acredita que o surgimento do endomarketing se deu nos meados da década de 1980 

e se ampliou no início da década de 1990 oficialmente no Brasil, sendo uma consequência da 

competição entre organizações e Sindicatos, que tinham como objetivo melhorar a comunicação 

com os funcionários. Os Sindicatos deram maior ênfase para as organizações industriais, e por esse 

motivo elas foram pioneiras nessa evolução do marketing. 

Novos conceitos e técnicas de gestão foram compreendidos pelas empresas durante a década de 

1990. Uma das principais mudanças foi na forma de chamar seus funcionários, passando a ser 

utilizado o termo colaborador, buscando dar uma importância a mais para os mesmos, ao menos nas 

palavras dos líderes das organizações (BRUM, 2005). 

 

2.2. Definições do Endomarketing 

 

O lado pessoal deve ser visto como mercado interno da empresa e este deve ser bem preparado e 

treinado eficazmente, pois o mercado interno antecede o mercado externo eficiente. Técnicas de 

marketing externo podem ser aplicadas internamente, como por exemplo promoções. Neste caso 

podem ser aplicadas viagens, festas, premiações para funcionários do mês e quando atingirem metas 

(GUMMESSON, 1999). 

Para Bekin (1995), “O endomarketing consiste em ações de marketing voltadas ao público 

interno da empresa, com o fim de promover entre seus funcionários e departamentos valores 

destinados a servir o cliente”. Seu objetivo é facilitar e alimentar o relacionamento com os 

funcionários, compartilhando ideias e objetivos da organização, fortalecendo as relações. 
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Chiavenato (2014) define ele como o marketing interno que possui o objetivo de manter os 

funcionários conhecedores das filosofias, políticas e objetivos da empresa, associa-los por meio de 

amplos programas, auxiliar nas necessidades e desenvolver valores para que eles se sintam 

orgulhosos de pertencer e colaborar com a organização. 

Endomarketing é o triângulo estratégico que unifica a empresa, o funcionário e o cliente, o que 

torna mais fácil o entendimento da relação de troca entre eles. Com a empresa buscando a satisfação 

do funcionário, como consequência vem o engajamento em prol do objetivo da organização, o que 

só acrescenta qualidade ao produto final que chegará ao cliente (KOTLER; KELLER, 2012). 

Minadeo (2008) diz que “O Endomarketing visa fortalecer as relações internas da empresa para 

integrar a noção de clientes como fornecedores internos, trazendo melhorias na qualidade dos 

produtos, no atendimento e na produtividade pessoal”. O objetivo deve ser estabelecer um plano de 

ação voltada para aumentar o engajamento dos colaborados e com isso é possível aumentar a 

produtividade e a qualidade dos serviços. 

O endomarketing interpreta a necessidade da organização, e através dele é possível elaborar um 

plano de ação para implementar essa política. É uma criação que surgiu com a necessidade de 

melhorar o relacionamento patrão e empregado, e fazer com que os funcionários fossem ouvidos e 

se sentissem mais felizes para trabalhar (BEKIN, 1995). 

Portanto, é fundamental que uma empresa que busque sucesso implante o endomarketing, o que 

não é fácil, mas é fundamental para sua permanência no cenário competitivo. Essa ferramenta trará 

resultados positivos no cenário geral no andamento da empresa (HONORATO, 2004). 

 

2.3. Ações do Endomarketing  

 

Na era da tecnologia e maquinários, o grande desafio das organizações é encontrar trabalhadores 

com talentos de se auto motivar, trabalharem sempre positivamente e em grupo sem perder seu 

espírito competitivo. E o endomarketing utiliza técnicas que ajudam no monitoramento e na 

manutenção dessa motivação, onde o setor de recursos humanos e de marketing são os principais 

envolvidos (GRÖNROOS, 2009). 

Pare ter sucesso com o endomarketing, deve-se desenvolver algumas ações. Essas ações devem 

ser muito bem planejadas para que não haja erros. Elas devem aumentar a autoestima, fortalecer a 

empatia no ambiente de trabalho, aumentar as relações entre todos os funcionários, e analisar a 

sugestão de melhoria de todos (MINADEO, 2008). 

Brum (2005) questiona: “Como trabalhar o espírito da empresa além de levarmos em 

consideração a energia, o talento de cada funcionário e o compartilhamento de um objetivo maior”. 

A resposta seria: promovendo atividades sociais, culturais, comunitárias, dando benefícios e 

incentivos. Comemorações de resultados, premiações, café com o presidente, treinamentos 

direcionados, campanhas de saúde, pesquisa de clima, e ações de engajamento também são 

exemplos de ações que as empresas usam para melhorar a comunicação interna na empresa. Com 

essa melhora no endomarketing, os colaboradores se sentem ouvidos e abraçados. 

No entanto, o endomarketing não deve ser aplicado somente em momentos de crise, ele deve 

fazer parte da política da empresa. Pois somente assim, ela alcançará o sucesso com um time que 

passa a agir como se fosse dono da empresa. O endomarketing deve englobar também todos os 

trabalhadores dentro da companhia (BEKIN, 2003). 

Ambientes de mudanças não agradam ninguém e sempre trazem medo, por serem suscetíveis a 

erros. Quando a empresa não consegue mostrar a sua equipe que essa mudança é benéfica, pode 

criar crises e até ambiente de desmotivação, o que é muito perigoso. As pessoas gostam de ser 

informadas sobre os acontecimentos no local de trabalho, como por exemplo: gestão, 

procedimentos, mudanças, políticas e projetos a serem realizados. Essa informação pode causar um 
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estímulo no serviço a ser realizado, mas a falta de informação também pode causar 

desapontamentos nos funcionários, consequentemente causando desânimo, insegurança, e até medo 

(ANDRADE, 2011). 

“Crise” em chinês significa “perigo e/ou oportunidade”. Assim, como a empresa pode afundar 

na crise, ela também pode encará-la como algo desafiador e vencê-la adquirindo mais experiência. 

Com isso, a empresa de planejar, executar e controlar suas estratégias de marketing para que ela 

possa otimizar seus resultados (ALMEIDA; AVANZI, 2012). 

Assim, a empresa não deve apenas focar no seu cliente externo buscando crescimento dos 

lucros, mas também no seu cliente interno, pois depende primeiramente dele. Com esse pensamento 

do endomarketing inserido e bem aplicado, a organização obtém uma equipe motiva, comprometida 

e saudável (FRANÇA, 2013).  

 

2.4. Instrumentos para prática do endomarketing 

 

Segundo Mendes (2004) é necessário reconhecer a importância de uma comunicação eficiente e 

responsável, pois é a partir daí que é possível engajar os funcionários. Para repassar essas 

informações é necessário ser transparente utilizando as estratégias de marketing, pois assim a 

informação é absorvida de forma mais rápida e com mais intensidade. 

Para Bohnenberger (2001), “As estratégias de implantação e o seu desenvolvimento devem 

originar-se a partir da missão, da visão e dos objetivos gerais da empresa”. Com isso, as ações para 

prática do endomarketing são inúmeras, mas cada empresa tem sua necessidade, e é ela que vai 

definir quais vão ser mais eficazes. Para ter isso é importante conhecer bem a empresa, as 

necessidades de sua equipe, trabalhando sempre para melhorar a comunicação interna e cultivar a 

cultura da organização. 

Para Brum (2005), há vários instrumentos que podem ser usados para aproximar e motivar os 

funcionários. Todos os instrumentos devem ser planejados antes de serem executados para que seus 

objetivos possam ser entendidos e alcançados por todos. Cada instrumento tem objetivos diferentes 

como pode ser observado no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Instrumentos do endomarketing (Fonte: Adaptado de Brum, 2005). 

Instrumentos Objetivos 

Manual técnico Exibir de forma educativa os produtos, serviços e possíveis lançamentos. 

Vídeo institucional 
Apresentar ao público interno o produto/serviço que a empresa trabalha, 

aproximar os colaboradores com o que a empresa oferece ao mercado. 

Revistas de histórias 

em quadrinhos 

Utilizar essa ferramenta como forma ‘descontraída’ de estar levando 

informações aos colaboradores. 

Jornal interno Trazer informações internas relevantes aos colaboradores. 

Cartazes motivacionais 

e informativos 

Passar informações ao público interno e sempre estar atualizando este 

material, como algo que seja proveitoso para quem estiver lendo. 

Datas festivas e 

aniversários de 

colaboradores 

Oferecer aos funcionários este momento como forma de comemorar datas 

significativas e importantes. 

Canais diretos Propiciar momentos de conversa com a pessoa superior do colaborador. 
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3. METODOLOGIA 

 

Através do embasamento teórico nos conceitos do endomarketing buscando mostrar a 

importância da comunicação interna nas organizações, o trabalho se caracteriza como abordagem 

quantitativa com uso de pesquisa exploratória para entender de forma clara os temas que serão 

abordados. 

A empresa em estudo foi escolhida, pois ela se instalou recentemente em um polo industrial, e 

com isso ainda há muitos pontos de melhoria a serem notados e implantados. Um ponto relevante 

importante a analisar foram as barreiras existentes, o nível de comunicação interna e interação entre 

a equipe.  

Esse Trabalho foi realizado em uma empresa multinacional do ramo do petróleo e gás na cidade 

de São João da Barra (RJ), onde por meio de um estudo de caso foi feita uma análise da 

comunicação interna. A organização possui um amplo quadro de funcionários, portanto o estudo foi 

centralizado em um determinado setor com o quantitativo de 23 funcionários. O questionário é 

composto por 19 questões de caráter objetivo para analisar o nível de integração no setor. 

Foi realizado no setor um pré-teste do questionário no período de 29 de maio ao dia 07 de junho 

de 2017, com o objetivo de buscar imperfeições em sua elaboração. A pesquisa foi feita no período 

entre 07 a 28 de agosto de 2017, onde os funcionários relataram e expuseram suas opiniões. 

Reuniões relâmpagos 
Realizar reuniões sempre que for necessário passar informações na qual os 

colaboradores devem ser informados rapidamente. 

Reuniões de liderança 

compartilhada 

Envolver os colaboradores com as coordenações e demais níveis 

hierárquicos para discussão de assuntos pertinentes a empresa. 

Vídeos informativos e 

motivacionais 
Expandir a ideia da empresa e apoio a treinamentos ao público interno. 

Tele e 

videoconferências 
Utilizar recursos tecnológicos para apresentar ao público interno. 

Palestras internas Apresentar ao público interno as novidades da empresa. 

Grife Interna Utilizar acessórios, roupas com a logomarca da empresa. 

Mensagens virtuais Utilizar mensagens para passar no monitor do computador. 

Valorização dos 

funcionários 

Desenvolver atividades que envolvam os colaboradores de forma a valorizá-

los como profissionais. 

Memória da empresa Apresentar a história, bem como a evolução da empresa. 

Correio eletrônico 
Desenvolver um canal direto para comunicação da empresa com os 

colaboradores. 

Rádio interna Utilizar esse mecanismo como forma de divulgar as notícias. 

Intranet 

Utilizar a ferramenta para os colaboradores terem acesso a diferentes tipos 

de informações, desde datas de aniversariantes, como acesso a manuais internos 

entre outros. 

Convenções internas Envolver o público interno na apresentação de atividades. 

‘Manuais de integração 
Utilizar como base para passar informações da organização a novos 

colaboradores. 
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No questionário foi utilizado a Escala de Likert, onde os funcionários foram direcionados a 

responder o quanto concordam ou discordam sobre afirmações dadas. A escala se baseia na 

premissa de que a atitude geral se remete às crenças sobre o objeto da atitude. No questionário foi 

utilizada a seguinte escala de notas de concordância (LIKERT, 1932):  

1 - Discordo totalmente 

2 - Discordo parcialmente 

3 - Não discordo nem concordo 

4 - Concordo parcialmente 

5 -  Concordo totalmente 

N - Não avaliado 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÂO  

 

O estudo de caso foi realizado em um setor de uma empresa com 23 funcionários, o que totaliza 

100% dos questionados. Essa pesquisa foi aplicada no período de 07 de agosto ao dia 28 de agosto 

de 2017, onde buscou-se informações sobre o nível de motivação e comunicação dos funcionários, e 

também oferecer sugestões de melhoria para problemas encontrados. 

O grau de concordância dos funcionários em relação aos treinamentos periódicos realizados pela 

empresa. De acordo com a pesquisa realizada, 52% dos respondentes concordam parcialmente com 

essa questão. Quanto 26% concordam totalmente; 17% não concordam e nem discordam; 4% 

discordam parcialmente; e nenhum respondente discorda totalmente. Este resultado mostra que a 

empresa investe em treinamentos para que os funcionários possam realizar suas tarefas com 

consciência. Esse é um ponto em que a maioria concorda. 

Ao perguntar, para os entrevistados qual é o grau de concordância quanto a realização de 

reuniões ou feedbacks, 48% dos funcionários participantes concordam totalmente quanto a 

existências de reuniões ou feedbacks para saber de seu desempenho. Enquanto 38% concordam 

parcialmente; 9% não concordam e nem discordam, nenhum deles discorda parcialmente; e apenas 

4% discordam totalmente da afirmação. Reuniões periódicas e feedbacks são essenciais para uma 

empresa dispor de funcionários motivados, pois são a partir delas que é obtida uma maior interação, 

fazendo com que todos sejam ouvidos. 

O grau de concordância dos funcionários acerca de existir uma forma direta para dar sugestões 

de melhorias no ambiente de trabalho, 61% concordaram totalmente com a afirmação. Enquanto 

17% concordam parcialmente, 22% não concordam e nem discordam, e nenhum deles discorda 

parcialmente ou totalmente. Percebe-se que nenhum deles desconhece totalmente essa proposta. O 

programa de sugestão de melhorias tem o objetivo de captar as insatisfações dos funcionários e 

fazer mudanças na medida do possível, fazendo com que o ambiente de trabalho seja mais 

agradável e seguro a todos. 

O grau de concordância dos respondentes sobre haver reuniões frequentes para atualização dos 

funcionários com informações relacionadas a empresa. No total, 65% dos respondentes concordam 

totalmente, enquanto 26% concordam parcialmente, 4% não concordam e nem discordam e 4 % 

discordam parcialmente, e nenhum deles discorda totalmente dessa afirmação. Essa é uma questão 

muito importante, pois essas informações, quando disseminadas, fazem com que os funcionários se 

sintam mais familiarizados com a empresa. 

O grau de concordância a respeito do conhecimento dos entrevistados sobre as políticas da 

empresa, 70% concordam totalmente quanto à afirmativa de conhecimento das políticas internas; 

26% concordam parcialmente e 4% não concordam e nem discordam com essa questão. As políticas 

internas têm o objetivo de mostrar quais são os valores, aspirações e regras da empresa, portanto é 

essencial que todos os colaboradores tenham conhecimento e livre acesso para poder melhor se 
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portar. Com isso, vê-se que a empresa se preocupa em disseminar suas políticas internas, e isso 

conta a favor quanto à comunicação entre ambas as partes. 

Ao questionar os funcionários em relação ao grau de concordância quanto as informações das 

atividades serem transmitidas de forma clara e direta, Identifica-se que 57% dos respondentes 

concordam totalmente com a asserção, 30% concordam parcialmente, e 13% não concordam nem 

discordam. Devemos ratificar a importância dessas mensagens serem transmitidas de forma clara e 

direta, pois assim serão entendidas por todos, e as atividades serão executadas corretamente. 

Ao perguntar, aos respondentes qual o grau de concordância em referência a comunicação ser 

feita em tempo suficiente para a realização da tarefa. Verifica-se que 43% dos funcionários desse 

setor concordam totalmente com a comunicação ser feita em tempo suficiente para realização da 

tarefa. Enquanto 35% concordam parcialmente, 13% não concordam e nem discordam, e 9% 

discordam parcialmente dessa afirmativa. É possível verificar que a maioria concorda que a 

empresa repasse tarefas em tempo suficiente para serem concretizadas, portanto identifica-se que 

existe um tempo satisfatório para que não haja correria e fadiga durante o cumprimento. 

O grau de concordância acerca de existir confiança entre os colegas de trabalho, 74% deles 

concordam totalmente. Entretanto, 17% concordam parcialmente, 9% não concorda e nem discorda, 

totalizado assim o número de respondentes. Pode-se ver então que esse espírito de confiança 

encontra-se presente nesse setor, trazendo respostas positivas para as tarefas e para um ambiente 

familiar ou amigável para o local de trabalho. 

O grau de concordância dos respondes com respeito a haver comunicação entre funcionários a 

respeito de determinada tarefa com o objetivo de solucionar um problema ou conhecê-lo. No total, 

61% dos respondentes concordam totalmente com a afirmativa; 26% concorda parcialmente e 4% 

discordam totalmente sobre isso. A comunicação interna entre pessoas do mesmo setor exerce um 

grande poder no interior das empresas, pois influencia e dissemina ideias importantes.  

O grau de concordância em alusão à comunicação entre funcionários gerar distorções, 36% 

discordam parcialmente; no mesmo momento em que 14% discordam totalmente; 18% não 

concordam e nem discordam; 18% concordam parcialmente e 14% concordam totalmente. A 

comunicação pode ocorrer de forma oral ou escrita, fora dos canais formais de comunicação. Esse 

sistema é chamado de “cacho de uva” (CHIAVENATO, 2014), pois depois de ser utilizado, começa 

a se espalhar para os demais ramos sociais da empresa. Portanto é importante que essa informação 

seja disseminada de forma clara, para não haver distorções. 

Ao perguntar, para os entrevistados sobre a existência de campanhas motivacionais, observa-se 

que 35% dos participantes concordam parcialmente, enquanto 9% concordam totalmente, 30% não 

concordam e nem discordam, 22% discordam parcialmente, e 4% discorda totalmente. O objetivo 

do endomarketing é estabelecer um plano de ação voltado para aumentar a motivação dos 

colaboradores, e com isso aumentar a produtividade da empresa. 

Ao verifica-se a concordância dos funcionários sobre motivação e engajamento na realização do 

trabalho, 43% concordam parcialmente sobre se sentirem motivados; 35% concordam totalmente; 

17% se mantiveram neutros quanto a isso; e 4% discordam totalmente. É fundamental que uma 

empresa que almeje sucesso implante o endomarketing, mas é essencial a sua permanência para se 

manter num cenário competitivo. 

Quanto ao grau de concordância sobre a existência de espírito de equipe no ambiente de 

trabalho, 43% concordou totalmente, também 43% concordou parcialmente, 9% mantiveram-se 

neutros, e 4% discordaram parcialmente sobre isso. É possível ver que o espírito de equipe está 

presente nesse setor. A interação entre os colaboradores com a troca de informações, opiniões, e 

emoções, proporciona a empresa um clima mais estável de bem-estar e produtividade maior, já que 

um pode contar com a ajuda do outro. 
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O grau de concordância a respeito das sugestões de melhorias dos funcionários serem colocadas 

em prática, 52% do setor concordam parcialmente, enquanto 39% concordam totalmente, e 9% não 

concordam e nem discordam sobre isso. Quando as sugestões de melhoria são aceitas pelos gestores 

ou setor de Recursos Humanos, proporciona melhorias para ambos os lados. De modo com que o 

trabalho se torne o mais confortável e seguro possível para seus funcionários. Dessa maneira, a 

equipe se sente mais motivada para executar suas tarefas. 

O grau de concordância sobre o costume da empresa de promover e premiar os funcionários. 

32% não concordam e nem discordam, enquanto 14% concordam totalmente, 23% concordam 

parcialmente, 18% discordam parcialmente, e 14% discordam totalmente. Promoções e premiações 

são exemplos de ações de engajamento para melhorar a comunicação interna na empresa. Elas 

devem aumentar a autoestima, fortalecer a empatia, aumentar a relação entre todos, de modo que os 

funcionários se sintam abraçados e ouvidos. 

Quanto ao grau de concordância dos respondentes em relação as suas expectativas de melhorar 

de cargo em um determinado tempo. Observou-se que 39% dos respondentes concordam; 26% 

concordam parcialmente; 26% não concordam e nem discordam; 4% discordam parcialmente; e 4% 

discordam totalmente sobre isso. Planos de carreira, entre outros são exemplos de ferramentas do 

endomarketing. Os clientes internos têm necessidade de serem estimulados e reconhecidos. E 

grande parte deles almejam melhorar de cargo, portanto cabe a empresa planejar com eles e 

disponibilizar os meios necessários. 

Ao perguntar, para os entrevistados qual é o grau de concordância sobre a empresa dar espaço 

para sugestões de melhorias para todos os cargos, 43% dos questionados disseram que concordam 

totalmente, ao mesmo tempo em que 22% concordam parcialmente, 13% mantiveram-se neutros, 

17% discordam parcialmente, e 4% discordam totalmente sobre a afirmação. Sugestões de melhoria 

é uma forma de levar em consideração a energia e o talento de cada funcionário, e cabe a empresa 

participar ativamente disso buscando um objetivo maior. 

Quando perguntado aos respondentes quais canais de comunicação usados com mais frequência 

por eles, 64% respondeu que é o e-mail, enquanto 9% respondeu a intranet, 5% reuniões, 23% 

contato direto, e nenhum dele usa o telefone com mais frequência, na Figura 20. A comunicação 

interna tem o objetivo de informar e integrar diversos segmentos dentro desse público dentro dos 

objetivos da empresa. E dentro de uma empresa existem vários meios que possibilitam e aceleram 

esse processo de comunicação. 

Em relação  as barreiras mais comuns para um bom ambiente de trabalho 55% dos respondentes, 

na Figura 21, disse que é o clima de desconfiança, 27% disse que são ruídos e conversas, 9% acham 

que é a diferença de opiniões, e 9% consideram outros. Vários aspectos dentro da empresa podem 

inibir, dificultar, e até distorcer a comunicação e o diálogo que os funcionários tendem a ter. Cabe a 

empresa romper essas barreiras e incentivar, de modo a deixá-los mais à vontade para expor duas 

opiniões. 

 

5. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Esse trabalho teve o intuito de identificar o nível de satisfação e verificar as barreiras entre os 

funcionários de um setor na empresa X em relação às dimensões formadas do endomarketing. 

Assim foi possível o entendimento e o desdobramento dos resultados. O endomarketing aplicado de 

maneira eficaz em uma organização garante a motivação dos funcionários e uma melhor 

comunicação entre todos os membros da empresa, fazendo com que a produtividade da mesma 

cresça cada vez mais, uma vez que elas estão diretamente ligadas. Essa ferramenta é indispensável 

atualmente. 
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Através dos resultados obtidos com o questionário, pode-se concluir um resultado positivo 

quanto à satisfação dos funcionários com a empresa, caracterizando uma boa comunicação entre o 

setor. 

Ao analisar as respostas encontradas, observou-se grande satisfação quanto aos treinamentos, 

frequência de reuniões e de feedbacks, o conhecimento das políticas da empresa, as comunicações 

serem claras e feitas em tempo suficiente para realização da tarefa, e também para solucionar 

problemas. Portanto a comunicação na empresa é vista de forma eficaz, já que todos têm contato 

frequente com seus gestores para saber seu desempenho e novidades na empresa. E a importância 

do conhecimento das políticas da empresa, pois podemos concluir que esse conhecimento auxilia no 

dia a dia na empresa.  

Também é possível ver um bom resultado quanto ao espírito de esquipe, cumplicidade entre os 

colegas, e as sugestões de melhoria. Uma vez que a maioria tem conhecimento dos meios 

necessários para sugerir novas propostas, com a possibilidade de serem aceitas e aplicadas pela 

empresa. Dessa maneira é possível identificar que os funcionários possuem participação ativa na 

empresa, e suas insatisfações tendem a serem sanadas. 

Ao considerar a motivação do setor, foi possível concluir que há campanhas motivacionais, mas 

essas devem haver com mais frequência e com mais eficácia, pois ainda há um número significativo 

que desconhece, e que não estão satisfeitos com as promoções e premiações feitas pela empresa. 

Foi concluído também que para esse setor o clima de desconfiança é uma das maiores barreiras 

para um bom ambiente de trabalho. Portanto a gestão deve se preocupar em essa situação não se 

propagar, pois poderá afetar diretamente o desempenho da equipe. 

Com isso foi visto que a empresa em estudo precisa de melhorias quanto as campanhas de 

satisfação de seus funcionários, e uma melhora na comunicação interna para não deixar que o clima 

de desconfiança se mantenha no local de trabalho. 

Com fundamento nas respostas obtidas no questionário, pode-se sugerir organização de festas e 

comemorações, campanhas de saúde, atividades sociais, e melhora dos benefícios e bonificações. 

Com isso os funcionários poderão se sentir mais motivados e engajados para executar suas 

atividades, desenvolvendo um sentimento de afeto pela empresa. 

É necessário que haja diálogo não só entre gestores e funcionários, mas também entre os 

próprios colegas, pois assim, laços serão estabelecidos e climas ruins, como de desconfiança, serão 

raros, estabelecendo assim um bom ambiente de trabalho para todos. Com isso barreiras serão 

eliminadas melhorando o cotidiano na empresa. 

Além disso deve-se também incentivar outros meios de comunicação, pois foi visto que a 

maioria utiliza e-mails. Como por exemplo: intranet, contato direto, videoconferência, o que 

aproxima os funcionários de diferentes unidades mantendo o contato áudio e visual, o que torna a 

comunicação muito mais eficiente. 

Com essas sugestões de endomarketing aplicadas é possível obter uma empresa mais produtiva, 

com funcionários mais motivados e com uma boa comunicação interna entre todos. Haja visto que o 

sucesso da empresa está diretamente ligado a satisfação do cliente interno. 
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