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Hanusz (Krete/c; the culture and heritage of Indonesia's clove cigarettes. Java: Equinox Publishing, 2003). 



RESUMO 

0 trabalho de pesquisa traz como tema a aplica9ao do endomarketing como estrategia 
de gestao. Na empresa Golden Leaf Tobacco Ltda., onde o nivel de informa9ao e 
mediocre e a dificuldade de comunica9ao entre os seus integrantes tern dificultado a 
valoriza9ao de seus produtos. 0 objetivo foi analisar a aplica9ao do endomarketing 
como estrategia para a solu9ao dos problemas de comunica9ao da empresa em 
quenstao. 0 processo de globaliza9ao trouxe novo sentido e nova dinamica ao 
marketing, transformando distancias em processos virtuais, agilizando a comunica9ao, 
expandindo os limites do marketing, multiplicando suas possibilidades de aplica9ao. 0 
estudo de caso foi realizado com a observa9ao da loja de Curitiba e a entrevista com 
pessoas das demais lojas e da loja Matriz. Os problemas levantados na loja de Curitiba 
eram praticamente os mesmos observados nas demais lojas, especialmente no quesito 
comunica9ao intema. A indica9ao do endomarketing como ferramenta para recuperar 
este quando faz a relevancia deste trabalho de pesquisa e permitiu concluir: e 
importante reunir conceitos inovadores e manter a preocupa9ao com as pessoas 
( funciomirios e clientes ); o endomarketing nao deve ser usado somente como 
ferramenta de comunica9ao intema mas como urn processo de educa9ao, indicando 
como recomenda9oes: direcionar o fluxo de informa9oes para subsidiar os 
funciomirios para tomar decisoes coerentes com as condi9oes da loja; usar o 
endomarketing para objetivar a comunica9ao intema; ofertar instrumentos que 
permitam o atendimento rapido e eficaz as demandas do mercado; adapta9ao constante 
da loja de Curitiba e demais lojas as mudan9as do ambiente de neg6cio e do mercado 
consumidor; estabelecer recompensas pessoais pelas ideias e pelo desempenho; zelar 
pela satisfa9a0 dos funcionarios integrando-os a cadeia produtiva para alcan9ar 
diferenciar-se no mercado pela qualidade do relacionamento intemo na empresa. 

Palavras-chave: comunica9ao intema - endomarketing - estrategia de gestao 
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1 INTRODU<;AO 

1.1 TEMA 

0 tema desta monografia e a aplica~ao do endomarketing como estrategia de 

gestao. As empresas buscam, a cada dia, modemizar seus padroes de comportamento 

tendo como estimulo a amplia~ao do nivel de comunica~ao entre seus colaboradores 

visando otimizar o padrao da presta~ao de servi~os, e principalmente, otimizar as 

condi~oes de qualidade de vida. Para nao perder seu espa~o no mercado, a empresa 

precisa inserir-se neste contexto. Portanto, ha que imp1antar urn canal informal de 

comunica~ao entre os seus colaboradores, entre estes e a diretoria e os clientes, 

transmitindo informa~oes atuais e pertinentes a urn modelo de gestao contemporaneo. 

1.2 PROBLEMA 

A Golden Leaf Tobacco Ltda., loja de Curitiba-PR, tern uma eqmpe de 

:funcionarios altamente motivados, contudo, o nivel de informa~ao com a matriz e 

mediocre e a dificuldade de comunica~ao entre os seus integrantes tern dificultado a 

valoriza~ao de seus produtos/servi~os no mercado. E possivel potencializar a for~a 

humana da empresa com a ado~ao do endomarketing? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3 .1 Objetivo Geral 

Analisar a aplica~ao do endomarketing como estrategia na solu~ao dos 

problemas de comunica~ao da empresa Golden Leaf Tobacco Ltda. 
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1.3.2 Objetivos Especificos 

• Levantar e entender os conceitos que formam o marketing intemo. 

• Analisar o endomarketing como fortalecedor das rela~oes intemas da 

empresa, com a fun~ao de integrar a no~ao de cliente e fomecedor 

intemo. 

• Investigar o problema de comunica~ao da empresa Golden Leaf 

Tobacco Ltda. 

• Sugerir possivel solu~ao para o problema de comunica~ao observado na 

empresa Golden Leaf Tobacco Ltda., para aplica~ao na loja de Curitiba

PR e nas demais lojas ( filiais ). 

1.4 WSTIFICATIVA 

0 processo de globaliza~ao trouxe novos sentido e dinamica ao marketing. 

Transformando distancias em processos virtuais e agilizando cada vez a comunica~ao, 

a tecnologia permitiu expandir os limites do marketing, multiplicando sua influencia 

sobre as estrategias de neg6cios. Alias, o mundo vive urn momento no qual o ser 

humano esta passando a ser visto como o principal elemento de todo e qualquer 

processo de mudan~a e de moderniza~ao organizacional. 

Contudo, essas mudan~as, para serem implementadas, precisam ultrapassar as 

barreiras que sao as formas de trabalho tradicionais e conservadoras. Dependendo das 

circunstancias, sao capazes de desencadear urn estresse organizacional de tal maneira 

que dificulta e impede que possa ser desenvolvida integralmente qualquer nova 

atividade. 

A comunica~ao permite manter o quadro de pessoal sempre informado do que 

ocorre na empresa, atuando como urn fator de motiva~ao e participa~ao. A partir do 

exato momento em que urn novo funcionario e contratado, e indispensavel que ele se 

familiarize com o ambiente de trabalho, a filosofia e os objetivos da empresa assim 
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como cabe ao administrador transmitir, a este novo funciomirio a ideia de que todos 

precisam envolver-se no desenvolvimento dos neg6cios, criando urn clima de parceria 

e de confian~a. 

Hoje em dia, com os recursos da informatica e a aplica~ao de programas 

simples e eficientes (Word; Page Maker e outros), e possivel elaborar material de 

excelente qualidade visando manter informado o quadro de pessoal dos passos da 

organiza~ao em dire~ao a suas metas. A comunica~ao tomou-se uma necessidade 

imediata das organiza~oes que desejam crescer, conquistar e/ou manter mercados, 

manter e/ou aumentar seus indices que ja possuem a fim de garantir a sua 

sobrevivencia no mercado. 

Esse papel cabe ao endomarketing. E conhecer este papel e o seu alcance no 

crescer da organiza~ao faz a relevancia deste trabalho de pesquisa. Em vista disto, o 

estudo deve ser do interesse de alunos do curso administra~ao de empresas e/ou de 

pessoas, empreendedores e/ou empresarios interessadas em conhecer urn pouco mais 

sobre o endomarketing e sua importancia no processo de comunica~ao dentro da 

organiza~ao. Deste ponto de vista, o endomarketing e urn processo que visa adequar a 

empresa ao atendimento do mercado, tomando-a mais competitiva a partir da 

integra~ao de seus recursos humanos a estrutura organizacional. 

1.5 METODOLOGIA 

-"h 

0 ~estudo sera desenvolvido em duas partes: 

0 levantamento te6rico consistindo da busca em livros, revistas, sites, cases de 

outras empresas. 

0 estudo de caso foi realizado com a busca de informa~oes junto a outras 

lojas, via telefone, para saber quais os problemas encontrados e as suas dificuldades. 
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1.6 ESTRUTURA DO ESTUDO 

Introdu~ao 

Capitulo 1, e apresentado o tema, como objetivo geral e especifico, sua 

justificativa e metodologia. 

t6picos: 

Fundamenta~ao Te6rico-Empirica 

No capitulo 2 e apresentada a revisao te6rico-empirica com os seguintes 

• no~oes gerais de marketing; 

• endomarketing; 

• a importancia da comunica~ao intema; 

• instrumentos utilizados na implanta~ao do Endomarketing. 

• no~oes gerais de comunica~ao: conceitos, comunica~ao intema; 

ferramentas de comunica~ao 

• Instrumentos utilizados no endomarketing 

Estudo de Caso 

No capitulo 3 e apresentado o roteiro para o estudo de caso: 

• o setor de tabaco; 

• a empresa; 

- o endomarketing; 

- a Comunica~ao na empresa; 

• diagn6stico. 

Propostas Pniticas Para o Endomarketing 

No capitulo 4 sao apresentadas propostas para as solu~oes dos problemas 

com base no diagnostico apresentado e na pesquisa te6ricoempirica. 

Conclusoes e Recomenda~oes. 

Referencias Bibliognificas. 
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2 FUNDAMENTA<;AO TEORICO-EMPIRICA 

Neste capitulo sao apresentados os conceitos de marketing, emlomarketing, a 

importancia da comunica'Yao intema e os instrumentos utilizados na implanta'Yao do 

endomarketing. 

2.1 NO<;OES GERAIS DE MARKETING 

Na maioria das vezes, quando se fala em marketing as pessoas pensam logo em 

vendas e promo'Yao ou publicidade. Isto acontece porque todos os dias as pessoas sao 

bombardeadas com comerciais de televisao, anUn.cio em jomais e revistas, mala direta 

e telefonemas de vendas. Sempre tern alguem querendo vender algo para alguem. 

Desta forma, as pessoas ficam surpreendidas quando descobrem que vender e 

apenas urn dos muitos caminhos do marketing. E uma das fun'Yoes do marketing e nem 

sempre a mais importante. 

Isto nao diminui a importiincia das vendas, da promo'Yao ou da publicidade, mas 

mostram que todos fazem parte de urn mix de atividades, denominado mix de 

marketing, urn conjunto de ferramentas utilizadas de maneira integrada para afetar o 

mercado e, em especial, o cliente. 

As questoes de marketing, afrrma McKenna (1999, p.9), "afetam todas as outras 

partes de uma empresa e, de modo inverso, estas afetam o desenvolvimento e a 

implementa'Yao do programa de marketing". 

Deste ponto de vista, uma primeira defmi'Yao de marketing pode ser "o processo 

social e gerencial atraves do qual individuos e grupos obtem aquilo de que necessitam 

e desejam por meio da criayao e troca de produtos e valores". (COBRA, 1992, p.3). 

Uma necessidade e o estado em que se percebe alguma priva'Yao. Este conceito 

e definido em rela'Yao aos seres humanos, que tern muitas necessidades complexas -

necessidades fisicas basicas (alimento, vestuario, calor, seguran'Ya), sociais (inclusao e 

afei'Yao) e individuais (conhecimento e auto-realizayao ). Desde o momento em que 
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urna necessidade nao e satisfeita, a pessoa procurara urn objeto que a satisfa~a ou pelo 

menos a amemze. 

0 desejo e a necessidade moldada pela cultura e pelas caracteristicas 

individuais. 0 desejo e descrito em termos de objetos que satisfa~am necessidades. Na 

medida que uma sociedade evolui, os desejos de seus membros aumentam. Quanto 

mais as pessoas sao expostas a objetos que despertam seu interesse e aten~ao, mais as 

empresas tentarao fomecer produtos e servi~os que satisfa~am melhor os desejos. 

A demanda re:flete que as pessoas tern desejos quase infmitos, mas recursos 

limitados. Logo, elas precisam escolher produtos que proporcionem o maximo de 

satisfa~ao possivel em troca de seu dinheiro. Viabilizado pelo poder de compra, o 

desejo se transforma em demanda. 

Os consumidores veem os produtos como urn conjunto de bene:ficios. A partir dai 

escolhem aqueles que lhes ofer~ o melhor bene:ficio pelo seu dinheiro, que lhes 

proporcionem a rruixima satisfa¢<>, de acordo com seus desejos e seus recursos fmanceiros. 

Necessidades, demandas e desejos humanos sugerem que existem produtos 

disponiveis para satisfaze-los. Assim, urn produto e qualquer coisa que possa ser 

oferecida a urn mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo.Em urn sentido 

mais amplo, o marketing procura criar uma resposta a alguma oferta. Esta resposta 

pode ser bern mais do que apenas comprar ou vender, ou ainda, trocar bens/servi~os: 

urna igreja deseja fieis, urn candidato deseja votos, urn ator deseja aplausos. 0 

marketing consiste em a~oes para obter uma resposta desejada de urn publico-alvo 

acerca de algum produto, servi~o, ideia ou outro objeto qualquer. 

A transa~ao leva ao mercado. Urn mercado eo grupo de compradores reais e 

potenciais de urn produto. Portanto, urn mercado pode crescer em tomo de urn 

produto, urn servi~o ou qualquer outra coisa de valor. Por isso, 

Quando se ganha urn mercado, fazem-se coisas diferentes, de forma diferentes, bern como seus clientes e 
fornecedores. Quando se ganha urn mercado, desenvolvem-se produtos para atender especificamente a esse 
mercado; defmem-se padr<ies no mercado, coloca-se em campo outros participantes, que voce deseja que 
desenvolvam produtos compativeis ou que ofere~am recursos adicionais que aperfeit;:oem seu produto; tem-se uma 
primeira analise das novas ideias que os outros estii.o testando naquele mercado; ( ... ). Deter urn mercado pode 
tronar-se urna espiral de auto-refort;:o. Quem tern urn mercado torna-se urna fort;:a dominante na area; quando se 
domina a area, consolida-se a posse do mercado. Por fim, aprofunda-se tambem a relat;:iio com os consumidores, a 
medida que eles atribuem cada vez mais qualidades de lideran~a a uma empresa com urn desempenho tao 
integrado. (McKenna, 1999a, p.8). 
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Uma defini~ao fmal, mas nao defmitiva, para marketing traduz-se em trabalhar 

com mercados para conseguir trocas com o prop6sito de satisfazer as necessidades, as 

vontades e os desejos humanos, reiterando a posi~ao inicial de Kotller (2000 p.36): "e 

o processo pelo qual o individuo e grupos obtem o que precisam e desejam atraves da 

troca de produtos e valores". 

0 marketing e urn processo social e gerencial que permite as pessoas obterem 0 

que necessitam e desejam coma cria~ao, oferta e troca de produtos de valor com os 

outros. Como marketing extemo entende-se o processo normal de preparo, 

determina~ao de pre~o, distribui~ao e promo~ao de urn servi~o aos clientes. Como 

marketing intemo, o processo de treinamento e motiva~ao feito com os funciomirios 

para que atendam bern aos clientes. 

Segundo Kotler (2000, p.37), o marketing intemo deve preceder o extemo, pois 

nao faz sentido prometer servi~o excelente antes de preparar os funciomirios da 

empresa para fomece-lo. Assim, defme marketing intemo como a "tarefa de 

contrata~oes acertadas, treinamento e motiva~ao de funciomirios habeis que desejam 

atender bern os clientes". 

A diferencia~ao implica oferecer ao seu cliente algo inovador e ter pessoas 

bern qualificadas para executar o seu atendimento, assim como apresentar seu 

diferencial por meio de algum simbolo que a tome conhecida quando visualizado. 

0 marketing intemo, ou endomarketing eo assunto discutido a seguir. 

2.2 ENDOMARKETING 

Se Kotler esta certo ao preconizar que o marketing intemo deve anteceder o 

marketing extemo, como entao o endomarketing pode reproduzir os avan~os da 

comunica~ao e tecnologia no ambiente das organiza~es? 

A resposta a primeira parte dessa questao esta no desenvolvimento de uma 

visao estrategica do endomarketing, que extravase da simples ideia de antecipar aos 

colaboradores e parceiros intemos aquilo que sera oferecido aos clientes e mercados. 

Vender o produto ou servi~o ao publico intemo e essencial sim, mas nao e medida 
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exclusiva na dimensao que espera reurur as premissas do marketing aplicaveis a 
administra~ao de pessoas. 

Neste contexto, o endomarketing tern a mesma importancia do marketing 

extemo no planejamento corporativo. 

De acordo com Silva (2000, p.l), 

isso depende da postura de quem decide. Assim como a empresa busca definir seu posicionamento 
perante clientes e mercados, inferindo sobre que elementos devem dar sustenta~o a reali:za~ao de tais 
diretrizes, e tambem sua tarefa eleger suas prioridades para o endomarketing perante seus publicos 
intemos. E, obviamente, buscar a concreti:za~ao dessas prioridades. 

Respondendo a segunda parte da questao esta o desenvolvimento de 

especializa~oes em endomarketing. Essas especializa~oes devem contribuir para a 

segmenta~ao da estrategia de gestao de pessoas nas organiza~oes. 

0 marketing abre-se em inumeras especializa~oes: marketing de vareJo, 

marketing de relacionamento, marketing de logistica, marketing de permissao, 

maximarketing e outras formas que ajudaram a aprimorar sua aplica~ao, ampliando as 

possibilidades de estimular o desempenho intemo das empresas. 

2.2.1 Conceitos 

0 endomarketing pode ser defmido como urn conjunto de a~oes utilizadas por 

uma empresa para vender a sua propria imagem a funciomirios e familiares. E nas 

a~oes mais simples que o publico intemo encontra aquilo que procura: a informa~ao, o 

reconhecimento e o estimulo necessario para urn born trabalho. 

Quando a qualidade do servi~o intemo da empresa transforma-se em 

satisfa~ao dos funcionarios, envolvendo-os e motivando-os, transforma-se em 

qualidade do produto/servi~o extemo, da qual resulta a satisfa~ao e a reten~ao de 

clientes, meta primordial da empresa. 

0 conceito de marketing intemo ou endomarketing que visualiza os 

funcionarios como clientes intemos e suas tarefas como produtos intemos exige da 

empresa vender as tarefas aos funcionarios antes de vender seu produto/servi~o aos 
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clientes extemos. Ou seja, ao satisfazer as necessidades dos clientes intemos, melhora 

sua capacidade de satisfazer as necessidades dos clientes extemos. 

Saul Faingaus Bekin (1995) cunhou o termo endomarketing1 a partir do termo 

grego endo ( a~ao interior ou movimento para dentro) e marketing, para conceituar 

a~oes gerenciadas de marketing eticamente dirigidas ao publico intemo (funcionarios) das 
organiza~oes e empresas focadas no lucro, das organiza~oes nao-lucrativas e govemamentais e das do 
terceiro setor, observando condutas de responsabilidade comunitaria e ambiental. (BEKIN, 2004). 

BRUM (2000, p.23) assim defme o marketing intemo: 

E dar ao funcionario educa~ao, carinho e aten~ao, tomando-o bern preparado e bern informado para 
que possa tomar-se tambem uma pessoa criativa e feliz, capaz de surpreender, encantar e entusiasmar 
o cliente. ( ... ) e urn esfor~o feito por uma empresa para me1horar o nivel de informa~ao e, com isso, 
estabelecer uma maior aproxima~ao com o seu funciomirio. 

Ainda de acordo com Brum (2000, p.24 ), conceito de marketing interno ou 

endomarketing envolve a motiva~ao dos funcionarios, o comprometimento, os valores, 

os instrumentos de marketing e a satisfa~ao do consumidor. 

Sem duvida, o marketing intemo esta essencialmente voltado para urn 

processo de comunica~ao intema, assunto a ser discutido no capitulo subseqiiente. 

2.2.2 Objetivos do Endomarketing 

0 objetivo primeiro do endomarketing e fortalecer as rela~oes intemas da 

empresa visando integrar a no~ao de cliente e fomecedor intemo, a frm de que todos os 

funcionarios tenham uma visao compartilhada sobre o neg6cio da empresa: da gestao, 

metas, resultados, produtos ou servi~os aos mercados nos quais atua. Essa visao 

compartilhada propicia, aos funcionarios, uma visao propria tanto na qualidade dos 

produtos/servi~os como de sua produtividade pessoal e da sua inferencia na qualidade 

de vida na empresa. 

Alem desse primeiro objetivo, segundo Brum (1998, p.29), o endomarketing 

tern, como objetivo geral, manter os funcionarios motivados, conscientes sobre os 

1 Termo registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI, desde 1995. 
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clientes e bern orientados; como objetivo estrategico, criar entre os funciomirios urn 

ambiente intemo propicio para o atendimento dos clientes e como objetivo tatico, 

"vender" campanhas de servi<;os e esfor<;os de marketing aos funcionarios, que e, na 

verdade, o primeiro mercado da empresa, com o auxilio de programas de treinamento. 

2.2.3 Motiva<;ao 

0 processo de desenvolvimento do endomarketing perpassa, evidentemente, o 

conhecimento do funcionario. No marketing extemo, realizam-se pesquisas para 

conhecer as necessidades do consumidor, os seus desejos e viabilizar os pontos que 

podem ser melhorados pela empresa. Tambem no marketing intemo e preciso realizar 

pesquisas para conhecer muito bern o cliente intemo da empresa: o seu funcionario. 

Saber o que o motiva contribui sobremaneira para a empresa defmir estrategias que 

permitam atender as suas necessidades. 

Sabe-se que uma empresa, para crescer, precisa de funcionarios motivados, 

pessoas que busquem, sempre, o melhor para a empresa. Dai a exigencia de 

empresarios lideres, humanistas e idealistas. Uns e outros, ambos necessitam de 

programas, tecnicas e instrumentos de comunica<;ao para manter e aprimorar essa 

rela<;ao. 

Estudos de Meira e Oliveira (2004) mostram que a maioria das pessoas dedica 

ao trabalho 25% da sua capacidade. Os outros 75% representam a falta de engajamento 

e a falta de motiva<;ao. Ainda segundo estes estudos, existem muitas formas de se 

motivar funcionarios, como, por exemplo, reconhecer publicamente urn trabalho bem

feito, verificar se o funcionario possui as melhores ferramentas para realizar o trabalho 

que lhe foi atribuido, usar o desempenho como base para uma promo<;ao, enfatizar o 

compromisso da empresa com a manuten<;ao do emprego, proporcionar a participa<;ao 

nos lucros e, ate mesmo, remunerar as pessoas de forma competitiva, ou seja, em 

fun<;ao da competencia e do desempenho de cada urn. Contudo, muitas dessas decisoes 

podem representar custos para a empresa ou podem estar em desacordo com a sua 

politica de gestao. 
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Eis aqui urn caso em que a motiva~ao toma-se decorrente de procedimentos 

tao simples como dar aos funciomirios as informa~oes necessarias para a realiza~ao de 

urn hom trabalho, ou cumprimenta-lo pessoalmente por uma tarefa bern feita, ou 

enviar-lhe uma mensagem escrita elogiando o seu desempenho, ou ainda, solicitar suas 

ideias, por exemplo. Sao atitudes que mostram a cada funcionario a sua importancia 

para a empresa. 

Para Bekin (2004, p.67), urn processo permanente de motiva~ao do 

funciomirio deve estimular a dignidade, a responsabilidade e a liberdade de iniciativa e 

integrado ao cotidiano da empresa. Como instrumentos para esse processo enumera: 

a) chamamento a parcerias, a coopera~ao e a lealdade; 

b) valoriza~ao do individuo dentre de seu grupo; 

c) integra~ao baseada nos val ores e objetivos da empresa; 

d) refor~o continuo de uma atitude baseada em valores compartilhados; 

e) recompensas e premios dirigidos ao grupo para que todos se beneficiem 

dos resultados positivos. 

Todas as a~oes realizadas no sentido de uma ma10r aproxima~ao entre a 

empresa e seus recursos humanos, do programa mais sofisticado a a~ao mais simples, 

esta inserido no contexto do endomarketing. Cabe a cada empresa descobrir, junto com 

seus funcionarios, aquilo que os motiva, que os estimula ao trabalho. 

Alias, para estimular a motiva~ao ha urn requisito essencial: a informa~ao. 

Sem informa~ao coerente, clara, verdadeira, 16gica, centrada e bern trabalhada, nao 

existem funcionarios motivados, por maiores que sejam os beneficios e incentivos. A 

informa~ao e o produto da comunica~ao intema e a maior estrategia de aproxima~ao 

funcionario/empresa. Motivar funcionarios tomou-se indispensavel para o crescimento 

da empresa no mercado e a informa~ao tern o papel principal nesse processo. Sobre 

este assunto discutir-se-a no t6pico referente a comunica~ao. 



12 

2.2.4 Fatores que Determinam a Eficacia do Endomarketing 

Como pontos fundamentais na eficacia do processo de endomarketing estao a 

visao e o conceito de endomarketing. 

Urn diagn6stico inicial eficiente aliado a urn plano de implanta~ao do 

endomarketing realista tambem sao fatores determinantes para garantir os resultados 

do processo. 

Brum (1998, p.54) complementa esclarecendo que existem, ainda, outros 

fatores que podem determinar o sucesso ou o fracasso de urn processo de 

endomarketing, tais como: 

a) a valoriza~ao da cultura da institui~ao; 

b) o uso do endomarketing como processo educativo; 

c) o uso de instrumentos que motivem o publico intemo; 

d) a empresa assumir a responsabilidade pela informa~ao; 

e) informa~oes transparentes e verdadeiras; 

f) mensagens simples, curtas, claras e precisas; 

g) impacto visual, chamando a aten~ao do publico intemo. 

E essencial destacar que o planejamento e, scm duvida, dentre os fatores 

iniciais, ode maior impacto para a eficacia do endomarketing, contudo, como este e 

urn processo continuo, e indispensavel que sejam levados em conta todos os fatores 

que possam influenciar este processo. 

Brum (1998, p.55) defende a ideia de que o endomarketing deve ser conduzido 

em parceria entre as areas de marketing e recursos humanos, porque, a primeira, detem 

o conhecimento para a condu~ao de projetos e os instrumentos de marketing; a 

segunda, o conhecimento e a facilidade de acesso ao publico alvo, no caso, os 

colaboradores da empresa. 

Ora, e evidente que este processo de coordena~ao do endomarketing deve 

vartar de acordo com as caracteristicas de cada organiza~ao, ou ate mesmo, das 

pessoas que tiveram a iniciativa de promover estudos sobre o tema para desencadear 

seu processo de implanta~ao. Na verdade, isso pode acontecer em diversos 
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departamentos da organiza~ao ou pode estar centrado na area 4e marketing ou recursos 

humanos. (BRUM, 1998, p.73). 

Contudo, independentemente da area responsavel pela coordenac;ao do 

processo, e importante destacar que as diretrizes, as estrategias de implantac;ao e o seu 

desenvolvimento devem ter, como origem, a missao, a visao e as metas gerais da 

empresa, de modo que o processo venha a contribuir para que a empresa alcance os 

objetivos propostos na sua constitui~ao. 

2.2.5 Endomarketing: Problema ou Solu~ao? 

Siqueira (2004) chama a atenc;ao para o crescimento, no cotidiano das relac;oes 

de trabalho, de "seitas organizacionais" - sao aquelas organiza~oes que aplicam o 

totalitarismo teol6gico para determinar o cotidiano da vida de seus colaboradores, 

defendendo a filosofia de que o trabalho para a organiza~ao deve ser o primeiro, e 

fulico, objeto de desejo do ser humano na busca da felicidade - cujo surgimento no 

mundo do trabalho tern sido uma investida totalitaria por excelencia nas rela~oes 

socm1s existentes nas organizac;oes, com repercussoes sobre a predominancia da 

democracia na sociedade contemporanea. A nova legisla~ao brasileira que regula as 

relac;oes empresa-colaboradores segue este delineamento, deixando os trabalhadores a 
merce dos empresarios (Emenda 3) impede auditoria sobre o trabalho nas empresas. 

Essa e uma tendencia que nao pode continuar. 

0 endomarketing nao e urn novo caminho para (re) compor as empresas. E, na 

verdade, urn novo jeito de olhar e perceber a realidade social que emana no cotidiano 

do mundo do trabalho. Certamente nao ha como modificar tudo que se enfrenta, mas 

nada sera modificado se nao for enfrentado. 

Urn programa de endomarketing bern feito pode fazer do funcionario uma 

pessoa comprometida com a postura da empresa e sua responsabilidade social, 

educado para os seus objetivos e metas. Alem disso, se bem-sucedido, estimula o born 

relacionamento entre todos os niveis hierarquicos. 0 sucesso tambem leva a uma 

cultura de servic;o apropriada para apoiar os relacionamentos com os clientes extemos. 
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Para que o endomarkting possa ser aceito como uma solu~ao para o 

envolvimento dos funciomirios com a organiza~ao, e fundamental que a empresa 

priorize o processo e que haja, inclusive, o envolvimento da alta administra~ao para o 

sucesso ser alcan~ado. 

Para tanto, a empresa deve procurar desenvolver urn excelente programa de 

comunica~ao intema. 

2.3 A IMPORTANCIA DA COMUNICA<;AO INTERNA 

2.3.1 No~oes Gerais e Conceitos de Comunica~ao 

Para o hom desenvolvimento do processo de endomarketing nao e suficiente a 

uma empresa ter uma equipe com pessoas talentosas e motivadas. Se esta equipe nao 

estiver hem informada e nao se comunicar hem, sera dificil potencializar essa for~a 

humana. Por isso, a comunica~ao intema e uma for~a que nao deve ser menosprezada. 

Deve ser, isso sim, considerada como item prioritario e, portanto, deve merecer toda a 

aten~ao dos responsaveis pela empresa. 

Segundo Brum (2005, p.61), a comunica~ao e coletiva, ou seja, "nao existe por 

si s6. E intuitiva, hasica no elemento humano e esta inserida na vida do homem e da 

sociedade. ( ... )a comunica~ao o reflexo da sociedade". A autora apresenta conceito de 

comunica~ao: 

e a transferencia de informa~ao e compreensao de urna pessoa para outro, ou seja, e urn modo de 
alcan~ar aos outras ideias, pensamentos e valores.( ... ), e urn fenomeno dinfunico que ocorre 
intencionalmente entre urn individuo e outro com o objetivo de obter urna rea~ao, estabelecendo assim 
a troca de sentimento e ideias. 

McKenna (1999a, p.121) esclarece que "existem diversas formas de se 

comunicar com a infra-estrutura". Dessas formas, algumas sao melhores, outras nao; 

podem ser diretas (telemarketing e vendas diretas, por exemplo) ou indiretas (como 

uso de intermediarios, como na puhlicidade, por exemplo ). Portanto, refor~a McKenna 

(id), "a comunic~ao e urn dialogo. Quando eficaz, as duas partes ganham". Ou, como 

referem Kliisener, Pinheiro e Cruz (2002, p.l), etimologicamente, comunica~ao 
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"pressupoe di<ilogo, intera~ao, a~ao de tomar comum", portanto, nao pode ser aceita 

como urn processo unilateral de transmissao de informa~oes. Nesse caso, e preciso que 

exista uma rela~ao entre os agentes comunicantes, que assumem posi~oes ora de 

emissores, ora de receptores, altemancia de papeis que e justificada pela circularidade 

do processo de intera~ao, de troca mutua. Defmitivamente, o processo de comunica~ao 

somente se constitui enquanto tal na medida em que se de o retorno da informa~ao 

(feedback) da mensagem, desencadeando nova a~ao de significa~ao. A linguagem e, 

portanto, parte fundamental para que este processo de intera~ao aconte~a entre as 

pessoas, visto que e a partir do significado dos sinais de linguagem que elas atribuem 

sentido as atividades e se reconhecem como pertencentes a urn mesmo sistema 

empresarial. A congruencia entre uma mensagem e outra (codificada-decodificada) 

acontece de acordo com o repert6rio e os condicionantes individuais, empresariais e 

sociais dos agentes envolvidos. 

A comunica~ao pode ser extema ( das empresas com os agentes extemos) e 

intema, que sera discutida a seguir. 

2.3.2 A Importancia e a Padroniza~ao do Processo de Comunica~ao Intema 

Brum (2005, p.61) ensma, para facilitar o entendimento da comunica~ao 

intema, fazer uma divisao da palavra comunica~ao em duas: comum + a~ao, ou seja, 

entende a comunica~ao como uma "a~ao de tomar comum", implicando em uma "ideia 

de movimento, passagem e compartilhamento de sentimentos que nada mais sao do 

que a versao dos fatos, pensamentos e val ores". 

Dentro da empresa, refere Ruggiero (2002, p.l ), 

a for~a humana da empresa s6 sera otimizada por meio de contribui~oes/participa~ao de todos se esses 
estiverem adequadamente informados, sem barreira quanto a sigilos, etc. Nesse sentido, a abertura da 
cupula e algo basico/fundamental. Alem disso, a comunica~ao intema e otimizada na medida em que 
cada membro da empresa estiver tambem envolvido o suficiente para "ca~ar'' as inform~oes das quais 
necessita, sem esperar que elas "venham de cima". E fundamental que uma cultura nesse sentido, seja 
fortemente implantada em todos os niveis da empresa. 

Segundo Bowditch (1992), citado por Brum (2005, p.62), do ponto de vista da 

empresa, a comunica~ao intema pode ser percebida do ponto de vista da produ~ao e do 



16 

controle, quando dirigida "a realiza9ao do trabalho e ao cumprimento dos objetivos de 

produ9ao"; da inova9ao, quando parte para a comunica9ao de novas ideias ou 

mudan9as de procedimentos, por exemplo, e as socializa9ao e manuten9ao, quando 

"voltada aos meios para a realiza9ao do trabalho em si; e para o envolvimento pessoal, 

rela9oes interpessoais e motiva9ao das pessoas dentro do ambiente empresarial". 

Entende-se, diante do exposto, que a comunica9ao e urn processo cuja linha 

mestra gerencia a entrada e a saida das informa9oes a fun de atingir os objetivos 

empresana1s. 

Para Ruggiero (2003, p.l), a qualidade da comunica9ao intema deriva de 

alguns pontos que podem ser considerados de vital importiincia: 

a) prioridade a comunica~ao: qualidade e timing da comunica~ao assegurando sintonia da energia e 
recursos de todos com os objetivos maiores da empresa; 

b) abertura da alta dire~ao: disposi~ao da cupula de abrir informa~oes essenciais garantindo insumos 
basicos a todos; 

c) processo de busca: pro atividade de cada colaborador em buscar as informa~oes de que precisa para 
seu trabalho; 

d) autenticidade: verdade acima de tudo, ausencia de "jogos de faz de conta" e autenticidade no 
relacionamento entre os colaboradores para eficacia da comunica~ao e workteams; 

e) foco em aprendizagem: garantia de efetiva aprendizagem do que e comunicado, otimizando o 
processo de comunica~ao; 

f) individualiza~ao: considera~ao as diferen~as individuais assegurando melhor sintonia e qualidade de 
relacionamento na empresa; 

g) comperencias de base: desenvolvimento de competencias basicas em comunica~ao ( ouvir, 
expressao oral e escrita, habilidades interpessoais) assegurando qualidade das rela~es intemas; 

h) velocidade: rapidez na comunica~ao interna para sua qualidade e nivel de contribui~ao aos 
objetivos maiores; 

i) adequ~ao tecnol6gica: equilibrio entre tecnologia e alto contato humano assegurando evolu~ao da 
qualidade da comunica~ao e potencializando a for~a do grupo. 

Para McKenna (1999a, p.123), "o servi9o e a melhor forma de comunica9ao". 

Em vista disto, cabe as empresas criar experiencias de rela9oes positivas com seu 

publico intemo (sem esquecer o publico extemo, evidentemente), que sao "meios de 

comunica9ao". 

Se a comunica9ao e urn dialogo, e o emissor da mensagem e o publico intemo, 

ha que existir urn receptor desta mensagem, uma audiencia cujos pedis, segundo 

Kassoy (2003, p.l ), devem ser identificados pelo comunicador, sem uma preocupa9ao 

definida pela profissao, cargo ou nivel de escolaridade, mas que por suas 

caracteristicas, pedem uma abordagem especifica, para maior eficacia na comunica9ao, 

como mostra o quadro 1. 
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QUADRO 1 -Perfil psicol6gico e melhor abordagem de comunica~ao 

Perfil psicol6gico Estrategia de abordagem Caracteristicas do receptor 

Realista aprecia OS dados e as nao se deixa levar pelo seu humor ou simpatia; gosta de 
informa~oes, e "pe no exemplos concretos sobre os resultados obtidos; precisa 
chao" e racional perceber rapidamente quais sao os ganhos; as informa~oes, 

as estatisticas e OS casos devem ser minuciosamente 
descritos. 

Estrutural valoriza seu curriculo, o gosta de ordem e sequencia; requer uma explana~ao sobre 
controle e a precisao os objetivos e etapas do processo no qual esta interessado; 

colocar o conteudo em etapas, abusando do passo-a-passo. 
Afetivo preocupa-se com simpatico e interativo; pode contar piadas, propor jogos, 

sentimentos, emo~oes, discussoes em pequenos grupos e dinamicas; usa pouca 
entusiasmo, prazer e exposi~ao oral. 
principalmente pessoas 

Visionario mente transformadora, de aprecia perguntas intrigantes, o abuso de imagens, tanto 
olho no futuro; valoriza a desenhos como metafonis, lendas e parabolas; provocar o 
iniciativa, a inova~ao e a raciocinio e a fantasia; nao seja nem dogmatico e nem 
fantasia. conclusivo. 

Fonte: Kassoy, 2003 

Importante no processo de comunica~ao eo retorno da informa~ao (feedback), 

necessario para que o dialogo, isto e, o processo de comunica~ao, se complete. 

Portanto, cabe ao publico intemo revitalizar o seu proprio processo de comunica~ao 

para manter o dialogo com o publico extemo, que e a razao de ser da 

empresa.(McKENNA, 1999a, p.123). 

A empresa, trabalhando com conceitos, arrojados, duniveis e complementares 

aliados a urn alto nivel de informa~ao, estara fazendo uma comunica~ao intema de 

qualidade. Segundo Ruggiero (2002, p.l ), esta qualidade de comunica~ao nas 

empresas deve pressupor uma certa "individualiza~ao do processo em fun~ao das 

naturais diferen~as em outro quadro de referencia, nivel de experiencia, amplitude de 

interesses, grau de motiva~ao, etc., de pessoa para pessoa". Sugere ainda este autor, 

que a comunica~ao a niveis 6timos na empresa deve partir do pressuposto de que as 

pessoas tern competencias refmadas, ou seja, tern "habilidades interpessoais em termos 

de atitudes humanas, posturas, capacidade de ouvir, de expressao, etc". A velocidade 

que hoje se exige nos processos de comunica~ao toma indispensavel a qualidade 

dessas competencias, para assegurar a melhor qualidade de comunica~ao. Alem disso, 
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a qualidade da comunica~ao tambem e determinada fortemente pela adequa~ao do momento em que 
ela ocorre. A comunica~ao como elemento que contribui para a potencializa~ao da for~a humana e 
fundamentalmente urn processo interpessoallhumano. A tecnologia pode ajudar, contanto que ela 
potencialize o processo de intera~ao, nao o afastamento entre as pessoas. (RUGGIERO, 2002, p.l). 

Brum (2005, p.62) considera essencial que a empresa estabele9a "uma politica 

propria de comunica9ao intema" como estrategia para alcan9ar os seus objetivos, que 

deve: 

a) existir como urn processo educativo; 

b) buscar urn entendimento do publico intemo em rela9ao aos neg6cios da 

empresa e seu posicionamento no mercado; 

c) priorizar a informa9ao como estrategia de aproxima9ao entre a empresa e 

seus colaboradores; 

d) eleger o lider como canal de comunica9ao oferecendo-lhe condi9oes para 

que possa exercer plenamente este papel; 

e) veicular o maximo de informa9oes refor9ando, documentando e 

oficializando as informa9oes repassadas; 

f) sistematizar canais e instrumentos de comunica9ao intema integrando-os 

de tal maneira que identifique o processo; 

g) trabalhar a integra9ao das pessoas, areas e processos com a adequa9ao das 

a9oes e sua sistematiza9ao; 

h) gerar conteudos que dissemine e reforce os valores da empresa; 

i) distribuir, nos canais de comunica9ao criados, conteudos sobre a empresa; 

sobre os recursos humanos, o mercado, produto e/ou servi9o; sobre os 

programas e projetos da empresa e sobre o cotidiano da empresa na sua 

totalidade ou de cada uma de suas areas; 

j) avaliar sistematicamente este processo de comunica9ao analisando os 

sentimentos e percep9oes do publico intemo em rela9ao ao processo. 

E de vital importiincia para o sucesso da politica de comunica9ao intema que o 

lider apare9a como o unico canal de comunica9ao intema da empresa. Ou seja, ha que 

instrumentalizar o lider- entregar-lhe as informa9oes necessarias para repassar a 
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equipe e manter a confian~a destas - e oficializar, documentar e veicular esta 

instrumentaliza~ao. 

Em resumo, oficializar e dar a politica de comunica~ao intema o aval da 

dire~ao da empresa; documentar e concretizar o canal de comunica~ao como, por 

exemplo, urn jomal intemo, urn jomal de parede, uma cartilha, etc. e veicular significa 

disponibilizar a informa~ao para todos os colaboradores. 

0 processo de comunica~ao complementa e reafmna o posicionamento do 

lider, refor~ando sua atua~ao como principal meio de comunica~ao intema da empresa. 

Logo, cabe ao lider, alem de entender plenamente a politica da comunica~ao intema 

adotada, entender qual e o seu papel estrategico dentro do processo. 

A demanda das empresas em nivel de comunica~ao intema pode ser nas 

formas de: 

a) reorganizar o processo como planejamento conceitual e criativo de novos 

canais de comunica~ao com o publico intemo que possam ser considerados 

oficiais; 

b) defmir urn padrao capaz de reunir as unidades "espalhadas" por varios 

lugares (quando a empresa e grande, com urn modus operandi identico para 

todas elas). 

Essas formas de demanda, segundo Brum (2005, p.67), podem se defmidas 

tres grupos de canais: corporativos, locais e faca-a-face. Constituem conjuntos de 

canais e instrumentos planejados, criados, produzidos e veiculados de modo que a 

comunica~ao aconte~a da empresa enquanto institui~ao para o publico intemo de todas 

as unidades produtivas, no caso dos canais corporativos, ou que cada unidade se 

comunique diretamente com seu publico intemo, no caso dos canais locais, ou ainda, 

com o intuito de oportunizar que a informa~ao transite nos dois sentidos, da empresa 

para o publico intemo e vice-versa, no caso dos canais face-a-face. 

Como beneficios da padroniza~ao esta o entendimento da comunica~ao intema 

como urn processo, independente de quem e responsavel por ele; que comunica~ao 

intema aconte~a da mesma forma em todas as unidades ( setores) da empresa, 

independentemente de sua localiza~ao geografica; possibilidade de adapta~ao as 
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culturas locais, sem alterar sua estrutura e objetivos; garantia de repasse das 

informa<;oes com a mesma qualidade e na mesma quantidade para todo o publico 

intemo da empresa, independente da unidade (ou setor). 

A importancia da padroniza<;ao dos canais pede, primeiro, uma denomina<;ao 

para as reunioes, visando estabelecer, primeiro, uma periodicidade para os encontros 

(por exemplo: reuniao mensal, reuniao de lideran<;as, etc.), quem os coordenara, quem 

participara, que conteudos serao trabalhados, etc. Assim, deve constar deste conjunto, 

urn padrao de planejamento de conteudo, atendendo as necessidades de informa<;oes de 

cada segmento do publico intemo. Este planejamento, de conteudo segundo a 

autora,origina matrizes de conteudos que podem ser consultados a qualquer momento, 

tanto para defmir que assuntos serao veiculados, seja para defmir a pauta de uma 

reuniao de comunica<;ao face-a-face. (BRUM, 2005, p.68). 

0 segundo item que cabe em urn padrao de comunica<;ao intema, sao os 

instrumentos de divulga<;ao, utilizados para a pratica do endomarketing, como se relata 

a segurr. 

2.4 INS1RUMENTOS UTILIZADOS NA IMPLANTA<;AO DO ENDOMARKETING 

V arios sao os instrumentos que podem ser utilizados para a implanta<;ao de urn 

processo de endomarketing com sucesso. Contudo, tais instrumentos devem ser 

adequados a realidade da empresa e devem ser executados a partir de urn planejamento 

de padroniza<;ao da comunica<;ao intema e baseado em urn plano de implanta<;ao. 

Para Bekin (2004, p.57) e Brum (1998, p.92), todos os instrumentos utilizados 

pela area de marketing para a<;oes como cliente/consumidor podem ser utilizados para 

o endomarketing, desde que sejam considerados alguns aspectos na sua defmi<;ao tais 

como: contatos diretos entre os diversos niveis da empresa, processos de recompensa 

para o grupo e amplifica<;ao da rede de comunica<;ao entre todos os niveis da empresa. 

Diante disto, Meira e Oliveira (2004, p.l), declinam os instrumentos 

operacionais que podem ser utilizados no endomarketing: 
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a) os instrumentos tradicionalmente utilizados pelo marketing como folders, 

material promocional, pesquisa de satisfa~ao, paineis, comerciais, jomal, 

atividades festivas com clientes, entre outros; 

b) videos institucionais, de apresenta~ao dos produtos e/ou servi~os, com o 

objetivo de colocar em contato direto a equipe intema com a realidade em 

que 0 produto/servi~o e utilizado; 

c) manuais tecnicos e educativos apresentando os produtos, os servi~os, os 

lan~amentos, as tendencias (em rela~ao a tecnologia e a moda); 

d) revista com hist6ria em quadrinhos, contando a hist6ria do produto/servi~o; 

e) jomal intemo, utilizando encartes tais como, por exemplo, da area de 

recursos humanos, de projetos, de produ~ao e associa~ao de funcioncirios; 

pode ser apresentado como jomal de parede; 

f) cartazes motivacionais, informativos e/ou na forma de quebra-cabe~a, a 

fim de transmitir novas informa~oes para a equipe intema; 

g) canais diretos, como reuniao como diretor, presidencia ou ouvidor intemo; 

h) palestras, seminarios ou workshops, para apresentar as novidades da 

empresa, suas tendencias e a sua evolu~ao; 

i) cria~ao de grife intema, que pode ser utilizada em roupas, bones e outros 

acess6rios; 

j) resgate da hist6ria da empresa, para mostrar seu caminho no mundo dos 

neg6cios as pessoas que ainda nao a conhecem; 

k) radio intemo para a divulga~ao de noticias; 

1) video jomal para a divulga~ao de lan~amentos, pronunciamentos de 

diretores e gerentes; 

m) intranet e conven~oes intemas, com o uso da eqmpe intema para 

divulga~ao de atividades; 

n) manuais de integra~ao, visando divulgar alguns aspectos da cultura 

empresarial. 

0 endomarketing pode ser a solu~ao para os problemas de envolvimento dos 

funcioncirios com a empresa, como sera discutido no estudo de caso a ser apresentado. 
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3 0 ESTUDO DE CASO 

Neste capitulo sao apresentados os dados referentes a pesquisa empirica, como 

a indica~ao da metodologia da pesquisa, dados do setor de tabaco e da empresa e o 

diagn6stico do problema observado para a defini~ao do diagn6stico. 

3.1 METODOLOGIADAPESQUISA 

Sendo uma pesqmsa qualitativa, envolve apenas a obten~ao de dados 

descritivos pelo contato direto dos pesquisadores com a situa~ao estudada, sem 

enumenl.-los ou medi-los. As pesquisas de recorte qualitativo, via de regra, nao 

utilizam instrumentos de coleta de informa~oes que utilizam valores numericos, 

tampouco os usam como apoio na analise e interpreta~ao das informa~oes recolhidas. 

(NEGRINE, 2004, p.63). 

Pressupoe, desta maneira, uma abordagem diferenciada tambem quanto aos 

instrumentos de coleta de dados, os quais foram elaborados valorizando os aspectos 

descritivos e as percep~oes pessoais. Assim, remete a uma perspectiva de totalidade 

que leva em conta todos os componentes da situa~ao em suas intera~oes e influencias 

reciprocas. (LUDKE e ANDRE, 1995, p.67). 

Em resumo, os dados nao serao quantificados e refletem, grosso modo, as 

opinioes, as atitudes e as expectativas dos participantes. Neste contexto, os 

instrumentos para a coleta de dados foram a observa~ao e a entrevista informal. A 

observa~ao e urn instrumento valioso na pesquisa qualitativa, corrobora os dados da 

entrevista informal e, dependendo da problematiza~ao e do objetivo da pesquisa, nao 

exigem "normas" para sua aplica~ao. (NEGRINE, 2004, p.66). 

No caso deste trabalho de pesquisa, a observa~ao sera sustentada pelo estudo 

de caso, selecionando "urn objeto de pesquisa restrito, com o objetivo de aprofundar

lhe os aspectos caracteristicos". (SANTOS, 2000, p.34). 

Configurado neste contexto, o estudo de caso caracterizado propoe urn maior 

entendimento a respeito da elabora~ao de diagn6stico da situa~ao da empresa em foco 
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visando a sua recupera~ao intema, levantando a realidade, os problemas e as 

dificuldades observadas no decorrer dos trabalhos cotidianos para melhorar a 

qualidade desses servi~os. 0 estudo de caso e utilizado quando se procura responder 

a questoes de "como" e "por que" alguns fatos acontecem, quando ha pouca 

possibilidade de controle total sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse 

recai sobre fenomenos atuais, os quais s6 podem ser analisados dentro de algum 

contexto da vida real. A vantagem deste metodo de pesquisa esta na analise intensiva 

de urn numero minimo de situa~oes, que sera enfatizado com a completa descri~ao e 

entendimento do relacionamento dos fatores de cada situa~ao, nao importando, aqui, se 

ha ou nao numeros envolvidos. 

3.2 DESENVOL VIMENTO DA PESQUISA 

3 .2.1 Universo da Pesquisa 

3.2.1.1 0 setor de tabaco 

Popularmente denominado de "fumo", o tabaco eo produto obtido de plantas 

da familia das solanaceas, do genero Nicotiana, mais especificamente, da Nicotiana 

tabacum, a "planta do tabaco", da qual se extrai a nicotina2
• A infusao das folhas e 

usada como insetifuga e, dessecadas, constituem o que vulgarmente se denomina de 

"cigarro", "fumo", "tabaco". 

Originaria da America Central e do Sui, das regioes entre a Bolivia, Venezuela 

e Mexico, e usada desde a Antigiiidade, aproximadamente desde o ano 1000 a.C., nas 

sociedades indigenas da America Central e do Sui, em rituais magicos-religiosos 

praticados com objetivo de purificar, contemplar, proteger e fortalecer a vitalidade dos 

guerreiros bern como para fms curativos, com o uso do cachimbo. Tambem 

2 A nicotina e urn composto organico, e e o principal alcal6ide do tabaco.A nicotina esta presente em toda a 
planta do tabaco, mas principalmente nas folhas, correspondendo a 5% em peso da planta. As informa~oes 
sobre a Nicotiana podem ser obtidas em inumeniveis literaturas. Neste estudo utilizou-se a Grande 
Enciclopedia Delta Larousse e dados do site www. wikepedia.com. Nota do autor. 
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acreditavam no seu poder de predizer o futuro. Chegou ao Brasil provavelmente pela 

migra~ao de tribos tupis-guaranis. 

A partir do seculo XVI, foi introduzida na Europa, por Jean Nicot, diplomata 

frances vindo de Portugal, que a usou como medicamento (para cicatrizar uma ulcera 

de pema, ate entllo incunivel). Ate o seculo XVII alcan~ou toda Asia e Africa. No 

seculo VXII surgiu a moda de aspirar rape, ao qual foram atribuidas qualidades 

medicinais, tanto que a rainha da Fran~a, Catarina de Medicis, o utilizava para aliviar 

suas enxaquecas. No seculo XIX, a Espanha deu inicio ao uso do charuto, que atingiu 

rapidamente toda a Europa, Estados Unidos e as Americas, utilizado basicamente 

como demonstra~ao de ostenta~ao. Nas decadas de 1840 a 1850, surgiram as primeiras 

descri~oes de homens e mulheres fumando cigarros. 

Seu consumo cresceu exponencialmente a partir de meados do seculo XX, em 

especial depois da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), espalhando-se por todo 

mundo, especialmente com a ajuda de tecnicas avan~adas de publicidade e marketing, 

que se desenvolveram nesta epoca. Contudo, a partir da decada de 1960, quando 

surgiram os primeiros relatos cientificos dando conta do adoecimento do fumante, 

fartamente comprovados em estudos sobre OS maleficios do tabagismo a saude do 

fumante e do nao fumante exposto a fuma~a do cigarro, que seu consumo, 

aparentemente, tern diminuido. 

Ainda assim, a produ~ao de fumo continua sendo uma atividade agricola 

relevante no Brasil. A produ~ao anual de todos os tipos de folhas de fumo foi de 

aproximadamente 804 mil toneladas na safra 2005/2006, sendo fonte de renda de 

cerca de 230 mil familias nos estados produtores do Sul - Rio Grande do Sui, Santa 

Catarina e Parana (96%) -enos estados do Nordeste- Bahia e Alagoas (4%). 0 

Brasil e o segundo maior pais produtor/exportador de fumo do mundo. (AFUBRA, 

2007; SINDIFUMO, 2007). 

A produ~ao e comercializa~ao do fumo sao defmidas pelas leis Lei n° 9 .294, 

de 15 de julho de 1996 e n° 10.167, de 27 de dezembro de 2000. 

Hoje, embora haja esta comprova~ao dos males que o habito de fumar 

provoca, a nicotina continua sendo (a par com o alcool) uma das drogas mais 



25 

consumidas no mundo e o cultivo da Nicotiana tabacum ainda e, em todas as partes do 

mundo onde e plantada, uma das mais rentaveis atividades economicas, envolvendo 

milhoes de d6lares. 

As modalidades mais comuns de uso do tabaco sao fumar ou inalar na forma 

de cigarro, charuto, cachimbo, rape e/ou mascar (tabaco de mascar). 

0 tabaco nao tern uso medico. 

A avao primeira da nicotina e sobre o Sistema Nervoso Central, com elevavao 

leve no humor ( estimulavao) e diminuivao do apetite, alem da sensavao de 

relaxamento provocada pela diminuivao do tonus muscular. Produz urn pequeno 

aumento dos batimentos cardiacos, da pressao arterial, da freqiiencia respirat6ria e da 

atividade motora. No sistema digestivo diminui as contravoes do estomago, 

dificultando a digestao. E irritante para os bronquios e provoca insonia. 

Os estudos comprovam que a nicotina, quando usada ao longo do tempo, pode 

desenvolver a toleriincia, ou seja, a pessoa tende a consurnir urn numero cada vez maior 

de cigarros para sentir os mesmos efeitos ate entao produzidos por doses menores. 

Por isso, a suspensao repentina do consumo de cigarros apresentar sintomas 

caracteristicos da sindrome de abstinencia: fissura ( desejo incontrohivel por cigarro ), 

irritabilidade, agitavao, prisao de ventre, dificuldade de concentravao, sudorese, 

tontura, insonia e dor de cabeva. Junto com a tolerancia, a sindrome de abstinencia e 

urn dos sinais caracteristico do quadro de dependencia provocado pelo uso do tabaco. 

Em vista disto, o uso intenso de cigarros aumenta a probabilidade de 

ocorrencia de algumas doenvas como infarto do miocardio, bronquite cronica, 

enfisema pulmonar, derrame cerebral , ulcera digestiva, por exemplo. Alem disso, 

tern, comprovadamente, urn potencial carcinogenico ( capacidade de provocar cancer), 

pois contem, ainda, cerca de oitenta substancias cancerigenas, como o benzopireno e 

as nitrosaminas. Estudos mostram que as pessoas que fumam entre urn a dois mavos de 

cigarros por dia vivem cerca de 8 anos menos do que aqueles que nao fumam. 

No contexto deste trabalho, interessa a produvao de tabaco pela Golden Leaf 

Tobacco Ltda., bravo brasileiro da PT Djarum, empresa indonesia, apresentada a seguir. 
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3.2.1.2 A empresa Golden Leaf Tobacco Ltda3
• 

A empresa Golden Leaf Tobacco Ltda. e o ramo brasileiro da PT Djarum, 

empresa da Indonesia. Com a matriz e fabrica em Simoes Filho\ na Bahia - devido 

ao clima muito parecido com o da Indonesia - conta, atualmente, com lojas em 

Salvador/BA; Sao Paulo/SP; Rio de Janeiro/RJ; Curitiba/PR; Porto Alegre/RS; Belo 

Horizonte/MG; Brasilia/OF; Recife/PEe Fortaleza/CE. 

A empresa produz e fomece cigarros de cravo para as principais capitais 

brasileiras: Djarum Bali, Djarum Bali (Menta); Djarum Black; Djarum Black Menthol; 

LA Cereja; LA Menthol; LA Cereja; LA Red; LA Ice. 

A PT Djarum5 e urn dos fabricantes do krete/1' - o cigarro de cravo - e 

distribuidor exclusivo dos produtos indonesios para o mundo. 

Hoje, na Indonesia, ha cerca de 600 fabricantes de kretek, contratando cerca de 

180.000 pessoas, com produvao suficiente para abastecer 95% do mercado 

intemacional: Arabia Saudita, Australia, Belgica, Brasil, Canada, Estados Unidos, 

Europa, Extremo Oriente, J apao, Oriente Medio, Paises Baixos, Russia, Sudeste 

Asiatico. Portanto, e urn dos produtos que mais geram renda na Indonesia, distribuidos 

sob marcas locais (Djarum Super, Djarum Coklat, Djarum 76, Djarum Istimewa, 

Djarum L.A.Lights, L.A. Menthol Lights, Djarum Black, Djarum Cappuccino, Djarum 

Tea) e intemacionais (Djarum Super, Djarum L.A.Lights, L.A. Menthol Lights, 

Djarum Black, Djarum Special, Djarum Lights, Djarum Bali Hai, Djarum Splash, 

Djarum Cherry, Djarum Vanilla, Djarum Menthol, Djarum Special Islands). 

A loja de Curitiba/PR, foco central deste estudo, estabelecida na Avenida 

Presidente Kennedy,n. 154, loja 01, bairro Rebou9as, conta com 14 colaboradores do 

quadro proprio. 

Tern, como unico concorrente, a Phillip Morris do Brasil S/A, bravo da Phillip 

Morris International Inc., com sede em Lausanne, Sui9a. Faz parte da FTR Holding 

S.A, integrante do Grupo Altria, atuante na fabricavao e comercializavao de cigarros 

3 Todas as informa~oes sao oferecidas pela propria empresa: www.djarum.com. (anexo 1). 
4 Via da Penetra~ao III, n. 900 -via Sul: vendas@djarum.com.br. 
5 PT Djarum: n.Jend A, Yani, 28, Kudus 59317- Indonesia, com escrit6rios em Jacarta: www.djarum.com. Nota 

doAutor. 
6 A hist6ria do kretek e descrita no anexo 1. 
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alimentos e bebidas. Com a aquisi9ao da Sampoema Tabacos America Latina Ltda. ( o 

Grupo Sampoema, de nacionalidade Indonesia, controlada integralmente pela PT 

Hanjaya Mandala Sampoema Tbk, atinge cerca de 20% do mercado de cigarros de 

cravo na Indonesia, comercializando as marcas mais populares no pais, como Dji Sam 

Soe e A. Mild, cigarros que contem uma mistura de tabaco e especiarias aromaticas, os 

kreteks, representando cerca de 90% dos 200 milhoes de unidades vendidas neste pais 

todo ano) tomou-se uma das maiores empresas de tabaco do mundo, com sua linha 

cigarros de cravo Sampoema: Sampoema X-Tra, Sampoema "A" Menthol, Sampoema 

"A" Filters, Sampoema Cravo. 

3.2.2 Levantamento dos Dados 

Os dados foram obtidos com a observa9ao cotidiana durante o desenrolar dos 

trabalhos na loja de Curitiba, com 14 colaboradores pr6prios e entrevista informal 

direta, por telefone, com os colaboradores das demais lojas e matrizes, com 223 

colaboradores, sendo 168 pr6prios e 55 terceirizados. 

3.3 DIAGNOSTICO 

Os dados observados e levantados permite concluir que os problemas 

observados na loja da empresa Golden Leaf Tobacco Ltda. sao identicos aos 

observados nas demais lojas, a seguir relacionados. 

3.3 .1 Relacionamento Empresa-Pessoas e Relacionamento Interpessoal 

Observando as condi9oes de trabalho da empresa analisada- loja de Curitiba 

- e analisando as informa9oes recebidas das demais lojas, os problemas 

diagnosticados com rela9ao ao relacionamento sao: 
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a) a empresa nao consegue perceber as diferen~as de cultura das capitais, 

conseqiientemente, nao existe uma valoriza~ao da cultura da empresa; 

b) quanto ao uso do endomarketing como processo educativo, ha 

procedimentos, e normas padronizados s6 que nao existe o treinamento de 

funcionarios, assim, cada urn faz como entender. 

c) nao ha programas de motiva~ao tampouco de conscientiza~ao dos 

colaboradores quanto as politicas e objetivos da empresa; 

d) nao ha uma responsabilidade defmida pelas informa~oes e as pessoas da 

matriz tern "medo" de dividir o que sabem; em vista disto, as informa~oes 

transmitidas sempre carregam urn certo constrangimento, uma certa falta de 

transparencia e de verdade; 

e) existem problemas com os equipamentos, desmotivando o publico intemo. 

pois tanto a loja de Curitiba como as demais, inclusive a matriz, enfrentam 

os mesmos problemas de deficiencia/ineficiencia dos equipamentos: nem 

todo pessoal da equipe de vendas possuem palms; os computadores 

apresentam constantemente problemas de sistemas e bloqueios de utiliza~ao 

da Internet; o uso e destinado apenas ao MSM e e-mail intemo. 

Ainda e necessario destacar que inexiste urn planejamento coerente, pms, 

sendo urn dos fatores de maior impacto para a eficacia do relacionamento humano, nao 

sao levados em considerayao todos os fatores que possam interferir no born andamento 

da loja bern como de toda a empresa. 

3.3 .2 Comunica~ao Intema 

Tambem com rela~ao a comunica~ao intema os dados observados e levantados 

permitem concluir que os problemas sao praticamente os mesmos tanto na loja de 

Curitiba como nas demais e ate mesmo na matriz: 

a) a empresa nao fala a mesma lingua entre a matriz e as lojas tampouco entre 

as lojas; 

b )existe uma completa falta de comunica~ao, especialmente entre os 

departamentos financeiro e comercial; 
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c) nao ha uma reciprocidade de colabora~ao da loja matriz para com as lojas; 

d)nao existe urn comprometimento com os objetivos e politicas da empresa, ou 

seja, as pessoas deixam os problemas de lado e simplesmente dizem que nao podem 

ajudar; 

e) falta, evidentemente, uma administra~ao dos egos, criando uma serie de 

conflitos entre os setores e entre as pessoas; 

f) esses conflitos fazem com que a Matriz nao saiba o que acontece nas lojas; 

g) esta situa~ao gera uma burocracia excess iva nos tramites de documentos e 

informa~oes. 

Alem disso, OS sistemas de informa~oes nao sao dinamicos, criando situa~oes 

incompativeis com a crescente dinamiza~ao do mercado e o crescimento da 

concorrencia. 

3.3 .3 Diagn6stico Final 

As mudan~as que se observam, atualmente, nas sociedades humanas, causadas 

por questoes sociais, pelas novas tecnologias e meios de comunica~ao e pelas 

mudan~as economicas, trazidas pelo complexo processo de globaliza~ao, geram urn 

ambiente altamente competitivo, estimulando, paralelamente, a necessidade de as 

organiza~oes reverem as suas formas de intera~ao com os seus publicos. 

Os consumidores, hoje, sao muito mais informados, conseqtientemente, 

tomam-se cada vez mais exigentes, nao admitindo serem mal atendidos, ou adquirirem 

produtos com defeito e nao poderem troca-los de forma agil e eficaz, ou ainda, nao 

terem uma assistencia tecnica adequada, mesmo adequadamente seduzido pela 

propaganda que os ftzeram optar por esta ou aquela marca. Em vista disto, os 

momentos de intera~ao cliente-empresa passaram a ter maior importancia para as 

empresas visando oferecer eficacia e qualidade para alcan~ar satisfa~ao e fideliza~ao. 

Contudo, a empresa nao tera muitas vantagens contra a concorrencia se 

investir apenas no marketing extemo sem oferecer a mesma aten~ao as pessoas que 

sao fundamentais nesse processo: os funcionarios. E o que se observa na empresa em 

foco. 
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Explica Kotler (2002, p.417) que, da produ9ao a entrega do produto/servi9o 

acontece urn ciclo de inter~ao que deve fluir de forma positiva. Desta maneira a 

empresa podeni solidificar, a cada intera9ao, os seus valores e a sua marca/imagem. 

Apesar de todo o avan9o cientifico e tecnol6gico em todas as areas,em 

especial na area da comunica9ao, ainda hoje se observa, mesmo em grandes 

organiza90es, que OS funcionarios nao sao comunicados - e quando 0 sao, isto e feito 

de maneira subjetiva, pouco clara, repleta de subterrugios, muitas vezes atuando de 

forma antagonica, ou ficam sabendo ate mesmo por meio da midia e/ou dos pr6prios 

clientes, das promo9oes - sobre os objetivos, politicas e metas da empresa e/ou sobre 

a9oes importantes que estao sendo realizadas/programadas, mesmo quando, para que 

todas essas a9oes se concretizem a contento, seja necessaria a colabora9ao de seus 

funcionarios. 

0 estudo realizado permitiu chegar ao seguinte diagn6stico: a empresa precisa 

assumir sua incapacidade de diagnosticar as necessidades de seus funcionarios, e dela 

mesma, bern como de planejar, criar e produzir campanhas de marketing intemo, 

embora saiba da importancia da satisfa9ao dos funcionarios para o sucesso de qualquer 

neg6cio, especialmente nestes tempos de informa9oes nipidas e precisas em que, mais 

do que produtos/servi9os, os consumidores buscam e compram experiencias e 

atendimento personalizados: nao ha uma politica de vendas defmida, nem uma 

aproxima9ao junto ao seu publico-alvo; apesar de ser urn produto direcionado para 

pessoas com gosto especial por tabaco aromatizado, boa parte deste publico ainda vive 

distanciada de urn contato mais pleno com a Internet enquanto veiculo de informa9ao e 

comunica9ao, mas tern uma grande curiosidade sobre as suas potencialidades. 

0 desafio aqui recortado e, mais do que garantir uma aproxima9ao com o 

publico-alvo, procurando estabelecer uma estrategia de divulga9ao capaz de garantir 

adesao a urn novo modo de receber informa9ao, conscientizar a empresa e seus 

funcionarios: aquela, da importancia de seus recursos humanos para o seu crescimento 

e para a manuten9ao do seu nicho de mercado frente ao crescimento da concorrencia, 

procurando desfazer-se das politicas e praticas desatualizadas na gestao de pessoas e, 

principalmente, na comunica9ao com o seu publico intemo; estes, da importancia de 
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trabalhar para a empresa, de entender suas politicas de gestilo, seus objetivos e metas, 

que devem "vestir a camisa" para conservar o mercado ja conquistado e buscar novas 

conquistas. 
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4 PROPOSTAS PAATICAS PARA 0 ENDOMARKETING 

4.1 0 ENDOMARKETING COMO FORTALECEDOR DAS RELA<;OES 

INTERNAS DA EMPRESA 

A pesquisa realizada mostrou que as empresas brasileiras precisam conhecer 

mais sobre o processo de endomarketing e suas etapas de implanta9ao, para depois, 

implantarem programas de qualidade e melhorias operacionais. 0 desconhecimento 

das etapas de implanta9ao pode fazer todo o processo fracassar, e a empresa perder a 

credibilidade junto aos seus funciomirios. 

Reunir urn grupo de colaboradores das diversas areas da empresa para fazer 

urn acompanhamento de todo o processo de implanta9ao vai oferecer mais 

conhecimento sobre as reais necessidades da(s) loja(s) e cooperar para tra9ar o 

planejamento e gerenciamento do processo de Endomarketing. Se estes procedimentos 

forem bern feitos, seus bons resultados vao refletir-se, conseqiientemente, no 

marketing extemo de maneira muito mais abrangente. 

A ideia fundamental do endomarketing e melhorar tanto o relacionamento 

como a comunica9ao na empresa, transformando cada empregado em urn 

multiplicador da qualidade do produto oferecido, pois vai refletir a qualidade de vida e 

de trabalho de cada funcionario na empresa. 

Essa imagem de qualidade de rela9oes e comunica9ao mostrada pelo seus 

funcionarios fara com que os produtos fabricados por ela tambem sejam melhor 

aceitos pelos ja consumidores e amp lie o espa9o para aproximar novos consumidores. 

0 essencial, no entanto, e aceitar que o processo de implanta9ao e 

consolida9ao do endomarketing requer, sobretudo, persistencia, apoio dos 

administradores e diretores e aplica9ao dos funcionarios, pois os ganhos podem ser 

imediatos, mas os resultados operacionais virao com o tempo, que sera tao menor 

quanto maior for o interesse e a dedica9ao de todos os envolvidos. 
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No contexto de atua~ao do endomarketing, os varios instrumentos a serem 

utilizados na recupera~ao da qualidade de trabalho dos funcionarios podem ser assim 

considerados: 

a) promover reunioes com, e entre, os empregados, para discutir sobre a 

empresa: sua missao, sua politica, sua visao do mercado e dos seus produtos 

neste mercado, de modo a conhecerem muito mais sobre a empresa em que 

trabalham e estarem mais preparados para fidelizar os ja clientes e buscar 

novos consumidores; 

b) conhecer o nivel de escolaridade dos empregados e a cultura da empresa: 

para buscar e promover treinamentos que serao mais aproveitados pelos 

funcionarios e serao traduzidos em ganho de produtividade; isso proporciona 

bern estar geral, aumenta o nivel de satisfa~ao e a motiva~ao dos 

funcionarios, transformando-se, conseqiientemente em ganhos reais de 

produtividade; 

c) incentivar aos funcionarios na busca e/ou na produ~ao de ideias/trabalhos 

que reduzam custos: isso faz a empresa crescer e com ela, seus funcionarios; 

d) buscar condi~oes para manter os empregados satisfeitos: se o trabalho for 

levado a Serio, partindo da diretoria e alcan~ando todos OS funcionarios, OS 

ganhos serao crescentes para todos; 

e) defmi~ao de urn programa de horizontaliza~ao: os funcionarios vao se sentir 

mais seguros para tomarem decisoes/assumir atitudes quanto aos possiveis 

problemas com rela~ao a vendalcompra dos produtos; esse posicionamento 

refor~a a motiva~ao dos funcionarios para defender a empresa e seus 

produtos; deixam de ser funcionarios e se transformam em colaboradores; 

f) treinamento, muito treinamento, estimulando a busca de melhores niveis de 

escolaridade e conhecimento de seu trabalho; 

g) prom over melhorias na comunica~ao intema e extema: a cria~ao de canais 

diretos com a Diretoria e essencial para a implanta~ao positiva do 

endomarketing; 
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h) criar videos institucionais, com o objetivo de colocar a equipe intema em 

contato direto com a realidade dos produtos e da empresa; 

i) intensificar os uso dos instrumentos tradicionais de marketing e 

comunicavao: folders, material promocional, pesquisa de satisfavao, paineis, 

comerciais, jomal, atividades festivas com clientes, entre outros a fim de 

transmitir novas informavoes para a equipe intema; cartazes motivacionais, 

informativos; radio intemo para a divulgavao de noticias; 

j) elaboravao de manuais tecnicos e educativos apresentando os produtos, os 

servivOS, OS lanvamentos, as tendencias (em relavao a tecnologia e a moda); 

k) estimular a criavao de instrumentos de comunicavao intema como uma 

revista com hist6ria em quadrinhos, contando a hist6ria do produto, ou urn 

jomal intemo, ou urn jomal de parede, ou ainda, urn jomal mural, na loja de 

Curitiba ( e nas demais lojas ), com a utilizavao de encartes de projetos e de 

produvao das outras lojas e da Matriz, por exemplo; 

1) estimular a organizavao da associavao de :funciomirios da empresa, 

promovendo reunioes anuais de confraternizavao ou programas culturais, por 

exemplo. 

4.2 0 Problema de Comunicavao Observado na Golden Leaf Tobacco Ltda. - Curitiba 

A pesquisa te6rica mostrou, ainda, que a avao de comunicar e o entendimento 

que ocorre entre duas ou mais pessoas, logo, urn comportamento intencional executado 

para completar determinada fmalidade. Wigand (1992), citado por Kliisener (2002), 

explica que este comportamento intencional pode ser expressado na forma de 

mensagens, que, transmitidas entre urn emissor (no caso deste estudo, a Diretoria e 

demais administradores da Golden Leaf Tobacco Ltda. ou os funciomirios da Matriz, 

ou ainda, os funciomirios das lojas) e urn ou mais receptores (tambem a Diretoria e 

demais administradores da Golden Leaf Tobacco Ltda. ou os funciomirios da Matriz, 

ou ainda, os funciomirios das lojas) de maneira que estes, quando receptores das 

informavoes, venham a modificar urn padrao de comportamento em resposta. Assim, 
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s6 existe urn processo de comunica9ao completo quando, de alguma maneira, o 

conteudo da mensagem do emissor e recebido, e entendido, pelo receptor, ou seja, 

quando se da uma resposta a mensagem recebida. Por exemplo, enviar 

correspondencia ou deixar recado na secretaria eletronica nao e comunicar, e tao 

somente, uma a9ao de informar. 0 processo de comunica9ao termina quando o 

receptor indicar, atuando em rela9ao a solicita9ao que lhe for feita, que recebeu a 

mensagem. Isto somente acontece quando e remetida uma informa9ao em resposta 

(feedback). 

Como, a cada mensagem, o receptor assocta determinado significado, 

significado este que podera ou nao corresponder ao interesse do emissor, quando se 

desconsidera a dificuldade de verbalizar o significado da atividade do trabalho, 

acontece uma prolifera9ao de capacidades que, supostamente, descrevem 

caracteristicas do titular do emprego, desconsiderando o processo de trabalho em si, 

definindo a competencia e nao o funcionario, desconsiderando o fato que o 

desempenho social das pessoas no trabalho liga-se a atribui9a0 de significado as 

tarefas desenvolvidas. 

A pesquisa da literatura mostra a existencia de pontos comuns no que diz 

respeito a importancia da situa9aO e da cultura organizacionais. A analise da situa9aO 

da loja de Curitiba e demais lojas da Golden Leaf Tobacco Ltda mostrou que, se o 

processo de comunica9ao e urn processo de intera9ao, com os significados sendo 

aprendidos e compartilhados na reciprocidade de atos expressivos e acessiveis a todas 

as pessoas dos escrit6rios, partilhando a defini9ao de Berger e Ludemann (1985), 

citado por Kliisener, Pinheiro e Cruz (2002), aqui a situa9ao e totalmente inversa. 

Deixou de ser uma seqUencia de comportamentos intencionais, inter-relacionados e 

especificos as questoes da empresa. A comunica9aO e obscura, OS funcionarios nao 

costumam expor suas ideias, primeiro, porque nao tern estimulos dentro da propria 

loja; depois, porque dificilmente tern acesso a Matriz brasileira e as demais lojas, 

muito menos a matriz intemacional. 

Essa dificuldade gera desconhecimento da empresa, sua cultura e suas 

politicas. Nao tendo urn objetivo especifico a atingir, as vendas passam a ser 
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dificultadas pelas circunstancias de trabalho: falta de comunica9ao intema, falta de 

conhecimento real do produto que precisam vender e mesmo a propaganda extema 

deixando a desejar. 

A ado9ao de medidas pniticas de endomarketing anteriormente citadas devera 

facilitar o processo de comunica9ao, ficando mais clara a rela9ao entre aos 

funcionarios da loja de Curitiba, das demais lojas e da Matriz, com mais liberdade para 

a exposi9ao de suas ideias e projetos. Estas condi9oes vao proporcionar aos 

funcionarios defender com maior empenho o produto que representam fazendo crescer 

o nome da empresa e do produto frente a concorrencia e junto aos consumidores. 
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5 CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 

Frente aos objetivos propostos para este trabalho de pesquisa entende-se que a 

empresa Golden Leaf Tobacco Ltda., a loja de Curitiba, as demais lojas e mesmo a loja 

Matriz, apresentam urn quadro de falta de comunica~ao intema e de motiva~ao pessoal 

na busca de resultados. 

Em vista dessas observa~oes, dos dados coletados com a pesquisa te6rica e no 

estudo de caso, chegou-se as seguintes conclusoes: reunir conceitos inovadores em 

busca de resultados mantendo a preocupa~ao com as pessoas e o direcionamento a 

qualidade da rela~ao da empresa com seu mercado e seus clientes e uma conseqiiencia 

da rela~ao da empresa com publico intemo; o marketing intemo deve ser entendido 

apenas como resultado do processo de comunica~ao intema; o endomarketing nao 

deve ser usado tao somente como ferramenta de comunica~ao intema e gerenciamento 

de informa~oes, mas principalmente em urn processo de educa~ao com o objetivo de 

integrar pessoas e gerar motiva~ao; alias, a motiva~ao nao pode ser gerada 

espontaneamente nem com o uso dos instrumentos de endomarketing, pois e exclusiva 

de cada pessoa, logo, intransferivel, logo, apenas pode ser estimulada com a ado~ao de 

fatores que, juntos ou separados permitem urn aumento na percep~ao do valor da 

motiva~ao de cada urn. 

Em vista do exposto, permite-se as seguintes recomenda~oes: direcionar o 

fluxo de informa~oes na empresa para subsidiar os funcionarios de informa~oes que 

lhes permitam tomar decisoes coerentes com as condi~oes da loja considerada; usar o 

endomarketing para objetivar a comunica~ao intema e ofertar instrumentos que 

permitam o atendimento rapido e eficaz as demandas do mercado, como a cria~ao de 

Intranet, por exemplo, e a adapta~ao constante da loja de Curitiba e das demais lojas 

as mudan~as do ambiente de neg6cio e do mercado consumidor; estabelecer 

recompensas pessoais pelas ideias e pelo desempenho, pois apenas a remunera~ao dos 

funcionarios nao faz a diferencia~ao da empresa junto aos clientes consumidores, ou 

seja, pessoas felizes e motivadas mostram desempenho mais eficiente, logo, maior 
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produtividade,portanto, melhores resultados quanto a produtividade e a lucratividade; 

os funciomirios devem ter pleno conhecimento do porque zelar pela satisfa~ao dos 

consumidores assim como a diretoria deve ter pleno conhecimento do porque zelar 

pela satisfa~ao dos seus funciomirios: ao construir vinculos mais s6lidos entre a 

empresa e seu publico intemo, integrando-o a cadeia produtiva da qual a empresa faz 

parte, reflete o foco nos resultados relacionados a intera~ao efetiva entre capital e 

trabalho, alcan~ando diferenciar-se no mercado pela qualidade dos servi~os prestados, 

reflexo da qualidade do relacionamento intemo na empresa. 
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ANEXOl 

Historia do Kretek 

Kretek e o unico cigarro de infusao de cravo da Indonesia. 0 aroma doce, provocante, de urn cigarro 
Kretek tern o poder de reviver mem6rias esquecidas. 0 som ritmado dos cravos queimando "kretek
kretek" enquanto o cigarro e fumado ( e a origem do nome kretek) e inimititvel. 

Nos ultimos 100 anos estes cigarros fazem parte da cultura e hist6ria da Indonesia. Ainda assim, 
poucos no arquipelago saborearam seu aroma e sabor. Aqueles que o fizeram, jamais esqueceram. 

Djarum, urn dos principais fabricantes do Kretek distribui os exclusivos produtos indonesios para o 
mundo. 

A hist6ria da Dj.arum comeya na ultima metade do seculo XX. De seu inicio em oficinas hurnildes, em 
1950, a empresa cresceu muito. Hoje conta com 75.000 pessoas e a linha de produyao de alta 
tecnologia produz cigarros para o mercado local e mundial. 

A primeira oficina do Kretek do Djarum foi criada em 1951 por Oei Wie Guian, na capital mundial do 
kretek - Kudus, em Java Central - emp6rio de operayao manual com tabaco cultivado por 
agricultores indonesios. Hoje sao mais de cern variedade de tabaco cultivadas em Sumatra, Java, Bali e 
Lombok, com as diferenyas ditadas pelas condiyoes de solo e clima. 0 melhor tabaco e encontrado em 
Temannggung, regiao da Java Central, considerado o mais aromatico e como maior teor de nicotina 
domundo. 

Kudus e a cidade onde a hist6ria do kretek inicia. Por volta de 1880, H. Jamhari misturou cravos com 
tabaco a fun d e criar urn cigarro para curar suas dores no peito. Deste primeiro cigarro de cravo, M. 
Nitesemito (rei da inditstria do kretek) iniciou a produyao em massa ( empresa Bal Tiga) e a 
divulgayao do produto para o mundo. 

0 caminho do sucesso teve seus percalyos. Em 1963, foi completamente destruida por urn incendio. 
Construiu-se urna nova fabrica com maquinas de alta tecnologia, importadas da Europa. Novos 
treinamentos e novos metodos de processamento do tabaco, nova filosofia administrativa e tecnicas de 
produyao, a empresa renasceu. 

Hoje e urn dos maiores p6los geradores de renda da Indonesia. Como peya importante no mercado 
mundial, continua a Djarum continua a fazer o melhor para aprimorar os produtos a fim de satisfazer 
aos clientes. 

Mas algumas coisas nao mudam. Continua na cidade de Kudus. Desde sua epoca artesanal ate a 
produyao de alta tecnologia, Djarum incorpora a hist6ria e o espirito do kretek, o imico cigarro de 
cravo da Indonesia. 

A missao da empresa e satisfazer as necessidades do fumante do mundo inteiro. 

0 Kretek Djarum e considerado uma heranya. As habilidades e ingredientes necessarios a sua 
produyao passam de gerayao a gerayao, com o uso de ervas e os temperos considerados saudaveis 
pelos ancestrais indonesios, ainda usados na sua produyao. Com o uso de materia prima de excelente 
qualidade. 
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Os melhores cravos, colhidos na melhor epoca, sao utilizados quando estao mais frescos. Tambem e 
utilizado o melhor tabaco, conhecido com srintil. A estes se somam temperos e molhos de frutas, que 
propiciam ao kretekseu sabor distinto, sabor "de experimentar algo novo". 

Popular na Indonesia, em 1972 foi iniciada a exporta~ao para o mundo, do cigarro VIP President. Nos 
ultimos 100 anos passou de urn produto local, enrolado a mao, a urn produto intemacional de consurno 
de massa. Djarum e a empresa lider no comercio mundial. E a principal empresa dos Estados Unidos, 
com 70% do mercado de kretek. Na Malasia, o L.A.Menthol Lights faz sucesso, associado ao estilo de 
vida jovem e modemo. Na Indonesia ainda e urn cigarro do dia-a-dia, mas os fumantes do exterior 
reservam estes cigarros para ocasifies especiais. 

Espera-se, no futuro, o crescimento da preferencia pelo kretek, pois proporciona uma sensa~ao exotica 
e ilnica. Os fumantes de kretek se distinguem pela individualidade oferecida pela variedade de 
produtos disponiveis intemacionalmente. E apesar de varias mudan~as na industria, o kretek e, 
essencialmente, o mesmo produto de a 100 anos. A embalagem pode ter mudado de pallia de milho 
(klobot, ainda encontrado na Indonesia) para o papel, mas o conteudo continua o mesmo. 




