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"A arte do teatro e tao viva e pict6rica, ilustra tao plenamente uma peya, que se 

torna acessivel a todos [ .. .].As palavras e a maneira de dize-las sao muito mais 

reveladoras em cena do que na vida real". 

Constantin Stanislavski 

"Nao me interessa o decorativo, nem o bonito, nem o doce, nem o delicioso. 

[ ... ] A arte s6 serve para algoma coisa see irreverente, atormentada, cheia de 

pesadelos e desespero. S6 uma arte irritada, indecente, violenta, grosseira, pode 

nos mostrar a outra face do mundo. a que nunca vemos ou nunca queremos ver. 

para evitar incomodos a nossa consciencia." 

Pedro Juan Gutierrez 

"Desafie o homem e valorize o seu ego, sua auto-estima, atraves do 

reconhecimento de suas conquistas e ele nao sera apenas urn recurso humano. 

mas sim urn super-homem capaz de realizar coisas nas quais ninguem acredita." 

Wilson Cerqueira 
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CAPITULO 1: INTRODUCAO. 

Existe, hoje, a necessidade de se criar vinculos mais profundos com o cliente intemo. 0 

pagamento todos os meses deixou de ser suficiente, e a necessidade de oferecer outros recursos se 

torna inevitavel. A companhia deve ter a certeza que, criando funcionarios satisfeitos, criam-se 

consumidores realizados. Alem disso, a melhora no panorama interno e vista e sentida por todos, 

gerando sucesso. 

No ambito mercadol6gico, os consumidores eXIgem melhores produtos e melhores 

serviyos. Assim, a companhia deve estar nao apenas compativel com a crenQa e desejos dos seus 

clientes, mas capaz de superar as expectativas dos mesmos. Com base nisso, o ambiente interno 

precisa estar em sintonia, e, a melhor forma para isso e utilizando as ferramentas do 

endomarketing. E, dentro dessas ferramentas, e proposto o uso de encenaQoes teatrais. 

Assim, o tema do trabalho visa demonstrar, com a ajuda de uma bibliografia conceituada, 

o porque do uso do teatro para a fidelizaQao dos clientes intemos. Conhecendo a fundo as 

atividades e projetos do endomarketing, e possivel formular diversas aQoes, com a ajuda de 

encenayoes teatrais, com a principal finalidade de gerar o comprometimento e o bem-estar dos 

funcionarios dentro de uma empresa. 

A escolha do tema teve como causa, o interesse tanto por teatro como pelo marketing 

intemo. A partir disso, nasceu o desejo de fazer a junyao de ambos. Urn outro fator foi por 

perceber que as encenaQoes teatrais podem, e devem, sair do seu contexto original para atingir 

outras formas de a9ao, como o teatro-empresa. 

1.1 Objetivo Geral e Especificos. 

0 objetivo gera1 e mostrar como o teatro pode ser usado como uma ferramenta do 

marketing intemo. 
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Os objetivos especificos, por sua vez, sao: 

- Fomecer uma visao geral sobre o marketing intemo; 

- Informar sobre as atividades e projetos realizados para o funciomirio; 

- Promover maior interayao com as caracteristicas do teatro; 

- Mostrar como o teatro pode servir de ferramenta para a fidelizayao dos clientes intemos; e, 

- Proporcionar urn melhor conhecimento a partir dos cases de empresas. 

1.2 Metodologia Aplicada. 

0 trabalho foi realizado, inicialmente, com a leitura e analise de livros relacionados ao 

marketing de varejo e marketing intemo, ou endomarketing, e, tambem, com a pesquisa em meio 

eletronico e em revistas. Dessa maneira, foi possivel visualizar e aprender, de forma mais 

centrada, as causas que levam as empresas a trabalharem o seu publico intemo. Tambem, e 

possivel compreender como e possivel usar os projetos de endomarketing dentro das empresas. 

Completada essa etapa, iniciou-se a leitura de bibliografia conceituada na area teatral com o 

objetivo de entender a sua linguagem. Com esta leitura, foi possivel visualizar o uso de 

encena9oes teatrais e como elas podem influenciar o ator no processo de prepara9ao para as 

peyas. Ap6s pesquisa bibliografica e leitura, foi possivel expor o tema do trabalho textualmente. 

As pesquisas em revistas foram importantes para acompanhar o dia a dia das empresas 

brasileiras, e estudar casos de uso de atividades de endomarketing mais recentes. Ja o caso de 

estudo, focando a Petrobras, foi realizado por meio de pesquisa informal, com alguns 

componentes do grupo teatral contratado pela empresa. As conversas foram realizadas por meio 

eletronico, onde se buscou conhecer todas as etapas do processo teatral, desde a cria9ao dos 

textos ao feedback dos funcionarios, perante as encenayoes. As pesquisas de dados da Petrobras 

tambem estao inclusas nesse processo, numa forma de conhecer melhor a empresa e sua 

importancia no ambito nacional e internacional. 
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Conhecido o caso da Petrobnis e outros casos de empresas que utilizaram o 

endomarketing, foi possivel propor formas de utilizar o teatro como ferramenta de marketing 

intemo. 

1.3 Estrutura do Trabalho. 

0 trabalho esta estruturado em capitulos, com seus respectivos itens. No capitulo 

primeiro, como foi visto, e possivel tern urn embasamento sobre o que se trata essa monografia, 

delimitando os objetivos gerais e especificos para a devida realizayao. No capitulo dois, tern o 

objetivo de gerar uma visao do marketing intemo, sua conceituayao, atividades, projetos e 

"cases". Neste capitulo e possivel entender o que significa o endomarketing, como e por que ele 

deve ser usado nas companhias, acompanhado de casos de estudo pesquisados em livros e 

internet. Os projetos tern como objetivo informar como essa ayao de marketing pode ser utilizada 

no ambiente empresarial. 

No terceiro capitulo, o tema principal e o teatro usado como ferramenta de marketing 

intemo. Assim, chega-se ao tema desse trabalho, sendo possivel compreender o porque do seu 

uso dentro de uma empresa. Neste capitulo e possivel compreender que tipo de beneficio a 

encenayao pode levar ao funcionario, seja este expectador ou ator. A leitura e seguida do caso da 

Petrobras, que usou as tecnicas teatrais nao s6 para seus funcionarios, mas tambem para a 

comunidade, no estado de Sergipe. 

0 capitulo quatro e reservado para as propostas no ambito teatral e empresarial. Esta parte 

visa informar como podem ser realizados ensaios planejados, direcionados ao funcionario-ator. 

No capitulo seguinte estao expostas as conclusoes geradas por todo o trabalho realizado; e, por 

fmal, encontram-se as referencias bibliograficas e eletronicas. 
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CAPiTULO 2: REVISAO TEORICO-EMPiRICA. 

Neste capitulo sera apresentada urna visao geral do marketing intemo, sua definic;ao e sua 

importancia nas empresas. Tambem, sera possivel conhecer as atividades ligadas a essa ac;ao, 

assim como projetos de endomarketing para a implementayao e controle dos mesmos. Para 

comprovar o sucesso de urn born relacionamento com o cliente intemo, esse capitulo traz casos 

de companhias que utilizaram ferramentas com os seus funcionarios, atingindo grande prestigio 

entre eles e entre o publico externo. 

Ap6s ter conhecimento sobre o endomarketing, o capitulo continua, adentrando no tema 

teatral, focando o teatro-empresa. Este aborda a importancia o teatro-empresa como forma de 

treinamento e entretenimento e suas atribuiyoes para a empresa que os usa. 

2.1 0 Marketing Intemo ou Endomarketing. 

Estamos inclusos nurn ambiente em que o produto nao e mais o principal personagem no 

mercado. Os consumidores exigem seus direitos, procuram mais informayoes e sao dotados de 

maiores desejos de sairem satisfeitos depois de realizada uma compra. A causa disso e a grande 

quantidade de produtos e serviyos no mercado, que, a primeira vista, parecem ser iguais e sem 

diferenciais. Tudo isso ocasiona numa batalha cada vez mais acirrada quando se fala no desafio 

que e reter clientes. 

Em meio a esse complicado, mas nao impossivel, caminho de formar clientes leais, acaba

se esquecendo de urn importante nicho: o cliente intemo, ou seja, os funcionarios da empresa. E 
preciso compreender que nao sao os cargos da alta administrayao que fazem toda a labuta; o 

conjunto fomece o que e melhor para a organizayao. E, quando se fala em conjunto, diz-se dos 

altos postos, da gerencia, dos supervisores, do pessoal que esta em contato com o cliente e do 

pessoal de suporte. Se nao houver urna conscientizayao sobre o papel de cada urn, as 

consequencias recaem nos consumidores e na forma como a empresa e vista por estes. 
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Hoje, ele [o trabalhador] esta conscientizado de que nao 6 urn fator qualquer de 
produyao, mas sim o fator principal do processo produtivo. Ele busca pela maior 
percepc;:ao das suas necessidades, a satisfac;:ao nao s6 de suas carencias de ordem material 
[ ... ], mas, principalmente, a satisfac;:ao de suas necessidades motivacionais no campo 
psicol6gico, na qual sua auto-estima precisa ser valorizada atraves do seu 
reconhecimento como ser produtivo e capaz. (CERQUEIRA, 2002, p. 2) 

2.1.1 Conceito de Marketing Inferno. 

A falta de harmonia entre os departamentos e seus funcionarios gerou a necessidade de 

uma reestruturayao no ambiente intemo. A percep9ao dos problemas eo uso das ferramentas do 

marketing geraram o Endomarketing, que, segundo Gr<>nroos, considera os funcioruirios como 

urn primeiro mercado. De uma maneira geral, o endomarketing e definido por "a9oes gerenciadas 

de marketing eticamente dirigidas ao publico intemo ( funciomirios) das organizayc)es e empresas 

focadas no lucro, das organiza9oes nao-lucrativas e govemamentais e das do terceiro setor, 

observando condutas de responsabilidade comunitciria e ambiental" (Bekin, 2005, p. 47). Assim, 

o endomarketing se traduz como o conjunto de estrategias do marketing direcionadas ao meio 

intemo das empresas.O objetivo do marketing interno eo de gerar lealdade entre os funcionarios 

para com a organiza9ao, mas de uma forma bilateral, ou seja, envolvendo-os com os objetivos 

empresariais e sociais, em urn intuito de robustecer a imagem da empresa perante o mercado. 

Como conseqiiencia, os produtos e serviyos recebem os beneficios que foram estimulados pela 

produtividade pessoal, geradas pela orienta9ao para o servi9o e para o cliente. 

E bern verdade que vcirias empresas s6 se decidem por fidelizar o cliente quando ha 

necessidade. Mas, ter, de antemao, uma no9ao de que o publico interno precisa de urn esfor9o 

para gerar melhoras e urn grande passo. 0 que precisa ser mudado, inicialmente, e a mentalidade 

dos altos cargos, que se encontram em vantagem por terem a oportunidade de influenciar todos os 

outros departamentos. Para Gr<>nroos (2003, p. 407), sea alta administra9ao nao entender o papel 

estrategico do endomarketing, o dinheiro investido em esforyos e processos de marketing para os 

funcionarios nao compensara. 
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2.1.2 Atividades do Endomarketing 

Nao existe nenhurna cartilha de como proceder passo-a-passo quando encontrado urn 

problema interno. 0 que pode ser realizado, inicialmente, e urn diagn6stico de endomarketing 
.,..,,_ ............... ....1 .... ...... .._ __ ...._ .......... n ....... ..,. .......... "' ................ ~ .... -.-.. _ ..... ...,.:: ..... ...:1 ...... ..................... _. .... _.;_ .... ...._ -1 .... - ...... ~ .................. _.,._ ........................ _....... ,.,. ......... 1.; .... _;~ ..... 
U'""llUV UU. \JJ..l.l}J.l\wii3Q. • .LJI3l.'"" 13'-' U~"'.lQ. llQ. .l.I.V'J'UV U"" \oiV.U.lV C,W.l.l.l UU.J. }-HUJ.l\•'JUll .. l\,,.lU.V \.IVtwo.l\oll.U·'-', Q.VUllUUU.V 

os pontos fortes e fracos, em detrimento as oportunidades e ameayas do mercado. Partindo dessa 

analise, tambem conhecida como SWOT, delimitam-se as atividades a serem realizadas. 

Como urn primeiro enfoque as atividades do endomarketing, e importante comeyar com 

uma antiga ayao praticada pelas empresas: o treinamento de pessoal. Mesmo sendo bastante 

usado, o treinamento deveria ser visto, no minimo, como importante propulsor para as atitudes 

dos funcionarios. "0 treinamento deve ser percebido como urn momento 6timo para o 

empresa, com seus valores e pianos" (Bekin, 2005, p. 74). Mas, infelizmente, se nao ha 

oportunidades do empregado usar o que foi aprendido seja, em palestras ou em cursos, todo o 

esforyo tera sido em vao. Dessa maneira o funcionario deve ser avaliado em relayao ao que foi 

aprendido, tendo a oportunidade de tomar decisoes. Ele deve ser incentivado a tomar decisoes, 

criando assim uma boa sinergia no ambiente de trabalho estimulando a corrente de informayoes 

entre os funcionarios. 

interna da empresa. Existem initmeros meios de se manter urn dialogo constante com todos os 

funcionarios. Nao s6 o dialogo destes entre si, mas tambem com a empresa. No cenario atual, 

conta-se com a intranet, definida como a rede interna de computadores, e, tambem a propria 

internet, definida como rede mundial de computadores. Com a primeira e possivel fornecer, de 

maneira interativa, qualquer tipo de informayao da empresa ao funcionario, desde que seja 

pertinente ao papel deste na empresa. A internet fornece oportunidades tanto para funcionarios 

internos, quanto para os externos, ou seja, os stakeholders. Isto porque funciona como urn canal 

ne comnnlC$ldto vloh$11 f$lci11t$lnOo $1 1nteT$1C~O ne!':te!': com 0!0: dientes A lP.m 0$1 1ntr$lnet e internet , ........ " , " 

a midia impressa, como folhetos, revistas e material de comunicayao tambem podem ser usados. 
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No tocante ao assunto da comunica~ao de massa, e atividade do endomarketing fomecer 

aos funciomirios pe~as publicitarias que serao veiculadas posteriormente. "Os funciomirios [ ... ] 

compoem urn publico-alvo interessado e receptivo para campanhas de publicidade, comunica~ao 

pela Internet e outros meios de comunica~ao de massa" (Gronroos, 2003, p. 420). Informa~oes 

por pesquisa por parte da empresa. Inclusive, a pesquisa de mercado e realizada nao apenas com 

os consumidores, mas tambem como publico intemo. Nurn enlace maior, e possivel conhecer os 

funciomirios e, ate, dividi-los em nichos variados, seja qual for a necessidade da pesquisa. 

0 endomarketing tambem se aplica quando trabalhado junto com o departamento de RH. 

0 processo de mudan~as com os funciomirios ja existentes nao deve sera Unica a~ao. Para obter 

bons resultados, o marketing interno deve iniciar pelo recrutamento e contratayao. "Descri~oes de 

rtl'li'I"'R/""&C'I 'l'"':rl"'\rtCJ~.rl1...,...ontru.""~ rio 'I"'AI"'r11fl':"l..,..,l3•n+n nl,no11l't't'1on+n rio l"'f'llrr"c1'rt) C'l..,l~rin. C'I1C'It.O..,..,oi'JC'I rio hAnnC'I t:1o 
~ ........ ,t)VU, }".LV,.,...,"-Ll..LLI.,_,..LL'-V~ '-t.V .LV"'.&U."'-&.I..L.L'W.L.L"'V' }".L'-"LL""'J.......,....._..., ... .Lf..V '-""' -U..&.L...,LI.W' lo.,JW-I.u.L..LV' U.LIIo.J._'-' ... .&.Lt.I-U ..a,..., IVV.L.LYU "" 

programas de incentivo, [ ... ] devem ser usados pela organizayao" (Gronroos, 2003, p. 419). Essas 

ferramentas nao devem ser apenas utilizadas para aqueles recem-contratados, mas, tambem para 

aqueles que ja fazem parte da empresa. Para o cliente intemo, e desejavel urn cargo mais elevado, 

ou seja, a esperan~a de urn crescimento profissional. Por isso. Os pianos de carreira nao devem 

ser ignorados, simbolizando urn grande elemento motivador, sem contar na motiva~ao maxima 

do profissional. 

elas estao em constante evolu~ao, assim como o mercado e seu publico. Constantemente e 

necessario realizar urn upgrade, com pesquisas intemas, com a finalidade de, nao apenas 

conhece-lo, mas tambem de usufruir das suas ideias. Esse publico precisa ser motivado e 

estimulado a participar do cotidiano empresarial, tendo noyao do verdadeiro significado do que e 

trabalhar numa equipe voltada para o cliente e para a imagem da empresa. 
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2.1.3 Projetos de Endomarketing 

Os projetos de endomarketing servem como modelos de ayao para implementar o 

marketing intemo. Seu intuito e o de melhorar a comunicayao interna nas empresas; melhorar o 

e o nivel de comprometimentos das mesmas. 

2.1.4 Primeira Etapa: Projetos Estrategicos 

Os projetos iniciais sao considerados "a essencia da estrategia do Endomarketing e criam 

as necessarias condiyoes para a consolidayao da nova cultura" (Cerqueira, 2002, p. 58), ou seja, e 
a base para urn primeiro enfoque para os funcionarios, informando e ensinando sobre uma nova 

Na primeira fase, estao os seguintes projetos e suas subdivisoes: 

QUADRO 1-PRIMEIRAETAPA: PROJETOS ESTRATEGICOS. 

NOME SUBDIVISAO 

I KO (Kaizen Zero) Basico de Difusao Cultural 

II Slogans Basicos de Difusao Cultural 

TIT v~1 Qnem Qner Seeur~n ~~ C:nltnr:. 1 

IV BG Seguranya Cultural 

v Alavancagem Basico de Difusao Cultural 

1 VI 1 Urupos de Melhoria Continua 
.. 

1 Bas1co de D1fusao Cultural 

Fonte: Cerqueira, 2002, p. 58 

I. KO (Kaizen Zero) 

0 primeiro pro.ieto, 0 Kaizen Zero, e considerado a base para todo 0 processo de 

mudanya. Tern como objetivos principais delimitar os valores culturais para se atingir o 
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comprometimento; criar uma linguagem cultural igualitaria entre os empregados; e, desenvolver 

uma base cultural para outros projetos de marketing intemo. 

0 seu desenvolvimento e constituido por fases. Na primeira existe a forma9ao de uma 

definidos os valores que irao criar o comprometimento. A proposivao desses valores e definida 

por voluntarios da primeira fase. Na terceira fase, os valores propostos sao analisados pelos 

cargos de chefia, chegando a urn consenso e a suposta viabilidade daqueles. Na fase quatro, os 

valores e credos sao aprovados. Na penultima fase, e fixada a linguagem cultural para os 

funcionarios de base, ou seja, aqueles que nao pertencem aos cargos de chefia .. Nessa etapa sao 

utilizados treinamentos com a fmalidade de difundir a essencia dos valores culturais. A ultima 

fase e caracterizada pela propaga9ao dos valores propostos e aprovados anteriormente, 

Nas pe9as de teatro da sexta fase os artistas sao os voluntarios que propuseram quais 

seriam os valores basicos da empresa. Cerqueira (2002, p. 60) propoe temas para cada ato da 

dramatiza9ao. No primeiro ato, sao mostradas situa9oes do cotidiano empresarial e a intera9ao do 

envolvimento, hipocrisia e mentira. 0 segundo ato trabalha com as mesmas situa9oes do anterior, 

mas, em vez de enfocar o envolvimento, destaca o comprometimento. No terceiro e ultimo ato as 

encena9oes continuam com a mesma tematica, mas as situa9oes agora sao mostradas com grupos 

II. Slogans 

Para a implementayao desse projeto, os funcionarios devem ter conhecimento da nova 

base de valores difundida no KO. Os slogans devem funcionar como incentivadores visuais para 

que o comprometimento dos funcionarios ganhe mais forya. Eles nao devem visar metas 

impossiveis, e sim servir como urn estimulo para a realiza9ao de a9oes dentro da empresa. Os 

s1oe::~ns si-lo escritos em cmt::~7:es e f::~1x::~s, em 1oc::~1s ile f~dl v1sn::~1t7:::1~l'io, senilo ::~v::~11::~ilos ile 

tempos em tempos e trocados, se necessario. Seus temas sao gerados a partir das palestras e 

treinamentos realizados. 
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III. V ai Quem Quer 

Esse projeto tern a finalidade de reunir diretores e chefes de todas as hierarquias. Os 

encontros sao realizados de maneira informal, com o intuito de criar uma transparencia entre os 

distanciamento entre as chefias e eliminado, evitando a cria~ao de isolamentos por parte destes e 

a falta de sinergia. 

As reunioes devem ser agendadas e informadas com antecedencia, deixando clara a 

importancia da presen~a de todos. Tambem, os nfveis hierarquicos nao sao importantes. A 

conversa ira gerar uma maior empatia, facilitando a comunica~ao entre os altos cargos e os mais 

baixos, eliminando conflitos, sugerindo ideias, estudando propostas e praticando a transparencia. 

pessoas e a identifica~ao das insatisfa~oes" (Cerqueira, 2002, p. 65), mas para que isso aconte~a, 

os valores devem estar bern difundidos e claros para que nao haja oportunidades para a 

hipocrisia, mentiras e omissoes. 

IV.BG 

Segundo Cerqueira (2002, p. 36) o BG (ou bunda grande) e defmido como diretores, 

circulam nas areas de sua incumbencia; nao se comunicam com os seus subordinados; sao 

autoritarios, centralizadores e abusam do poder; e, se consideram, de forma exacerbada, 

importantes pessoas na empresa. 

0 projeto de acompanhamento funcional e o mais importante no tocante a seguran~a 

cultural. Ele visa deletar esse o chefe estAtico, objetivando melhorar o relacionamento entre os 

niveis, de forma vertical, evitando conflitos e aumentando a auto·estima dos seus subordinados. 

necessaria, primeiramente, uma reflexao por parte dos cargos mais altos. E precise analisar como 

e gasto o tempo dentro da empresa, nao se limitando apenas a sala onde se trabalha, mas 
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visitando aquelas pertencentes aos chefes de niveis inferiores. Esse ato ira desencadear urn maior 

conhecimento sabre como esta funcionando aquele setor, podendo saber quais sao os problemas e 

evitando-os, e ganhando maior credibilidade em todos os niveis. 

primeira a~ao no ambito empresarial e de suma importancia. Isto porque OS valores culturais 

devem estar bern definidos em todos os chefes, sejam eles de niveis superior ou inferior, e, 

tambem, em todos os funcionarios de base, aqueles operacionais e de linha de frente . 

V. Alavancagem 

0 projeto Alavancagem facilita a comunica~ao dos cargos entre st, evitando o 

urn problema para o cargo acima, mas se depara com a falta de interesse na resolu~ao desse. 

Assim, e gerada uma insatisfa~ao por parte do subordinado ao saber que o seu pedido nao sera 

resolvido e muito menos repassado para os niveis hierarquicos mais altos. 

0 cronograma a seguir, proposto por Cerqueira (2006, pg. 78) resume como deve ser 

seguida a alavancagem: 

OIRETOR 
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0 lider, frente a urn problema, repassa-o para o coordenador. Este, quando nao ve 

condivoes em resolve-lo, informa ao gerente, e assim sucessivamente. Mas, caso o coordenador 

represe a informavao fomecida pelo lider, este pode leva-lo ao proprio coordenador. 

devem fazer parte do cotidiano da chefia, para que, ao ser apresentado urn problema, ele possa ser 

solucionado imediatamente ou enviado aos superiores. Tambem, se os chefes forem estaticos, nao 

havera comunicavao entre os niveis, fazendo com que, por exemplo, urn diretor nao tenha novao 

do que se passa com o coordenador. 

VI. Grupos de Melhoria Continua 

dizem respeito a todos os seus funcionarios. Ele funciona com a formavao de grupos de 

representantes responsaveis pela coleta de sugestoes, criticas e problemas do cotidiano 

empresarial e suas respectivas soluvoes. A partir disso, as informavoes sao levadas ao chefe, para 

serem analisadas e efetivadas. Os problemas apresentados podem ser comuns, mas mesmo os 

mais simples podem gerar insatisfavoes e a falta de resposta ocasiona a frustravao e falta de 

comprometimento. 

aumento da sua auto-estima e empatia, ja que ele se sente peva importante dentro da empresa, 

pensando de forma coletiva e nao individual. Ja os canais de comunicavao se mostram claros e 

transparentes, e as mudanvas ocorrem para o bem-estar de todos. Para a empresa, essas avoes 

tambem sao satisfat6rias porque recaem diretamente nos pontos em que sao necessarios reparos e 

melhorias. 

Para esse projeto, e necessario o uso de projetos anteriores como o KO e o Alavancagem. 

Tsto norone os fnneion~rios il~vem s~her nne ~ssnmem imnort~nte n~nel ilentro il~ emnres~ e nne 
... .1. .1. .1. .1. .1. .1. .J .1. 

tem direito nao s6 de opinar, mas tambem de pensar como empresa. Tambem, os chefes precisam 
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ter a no~ao da base de valores, sabendo manter a sinergia no setor, sem represar informa~oes nem 

renegar os seus subordinados. 

2.1.5 Segunda Etapa: Projetos Niio-Estrategicos. 

Como todas as empresas sao diferentes e se comportam da mesma maneira, os projetos da 

segunda etapa podem ser iniciados depois da primeira ou ate durante a mesma. 0 importante e 

que os valores basicos ja devem estar consolidados entre todos os funcionarios. Os projetos nao

estrategicos sao: 

QUADRO 2 - SEGUNDA ET AP A: PROJETOS NAO-ESTRATEGICOS . 

,. ...... .Ullll}J"'.L.a, v• u.., ... .., ru• lllllO'J'OV .LIQ~.l\.IV U\.1 J..JllU~aV VUlt.Wa.l 

VIII "Born Dia, Empresa" Basicos de Difusao Cultural 

IX "Como Estou Hoje?" Basico de Difusao Cultural 

X "Pracinhas de Lazer" Basico de Difusao Cultural 

Fonte: Cerque1ra, 2002. 

VII. "Limpeza, Ordem e Arruma~ao" 

0 nro1P.tn tern como :flnalidade rn~nter o a..tnbiente de trabalho aiT1_1rnado e bern r- -.~-·-

recepcionado. Isto parte da premissa que urn local sujo e sem padroniza~ao leva os funcionario a 

levar o desgosto daquele ambiente a qualidade do produto ou servi~o. Dessa maneira, o objetivo e 

de educar as pessoas a iimpar e arrumar, mesmo quando nao foram eias que sujaram ou 

desarrumaram. Esse ato cria urn sentimento de dever para aqueles que observam, educando-os. 

Por exemplo, urn chefe pode apanhar urn peda~o de papel no chao e joga-lo no lixo, pois ele tern 

a percep~ao de que aquela sujeira tambem e problema dele. Dessa maneira, ele mostra aos seus 

subordinados que esta fazendo a sua parte, em vez de ser urn BG, ignorar a sujeira e esperar o 

nessoal cia limneza. 
~ ~ 
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As mudan~as sao iniciadas quando o chefe recolhe, dos seus subordinados, sugesroes 

quanto a area de trabalho. Sao definidos cores de paredes e tetos, consertos de buracos, pinturas 

em maquinas, padroniza~ao de lixeiros, e qualquer item que possa influenciar no bern estar do 

funcionario. Mas, nao apenas as mudan~as no local sao necessarias, mas, tambem, uma 

apresentado, ou nao haveria qualquer tipo de iniciativa. 

VITI. "Born Dia, Empresa" 

0 "Born dia, empresa" consiste em reunioes no inicio do expediente, visando a maior 

aproxima~ao das pessoas pelo resto do dia. Nesse momento, o chefe conversa, elogia e fomece 

palavras de estimulo. Esse ato promove a integra~ao e sinergia do grupo, desenvolve a 

trabalha em urn clima saudavel e harmonico. 

IX. "Como Estou Hoje?" 

Nao existe maneira das pessoas conseguirem separar a sua vida pessoal com a vida 

profissional. E comum alguem ir trabalhar com o psicol6gico abalado, por exemplo. Por isso, o 

projeto "como estou hoje?" tern como finalidade deixar transparente o estado dos funcionarios no 

Cerqueira (2002) sugere a cria~ao de urn quadro para informar nao s6 o estado pessoal de 

cada pessoa, mas tambem possiveis causas. Tambem, intorma o local onde se encontra o 

funcionario dentro da empresa ou fora. Se este for o caso, tambem e informado o motivo do 

mesmo. No quadro sao apresentadas fichas com cores que defmem o humor e a presen~a, ou 

ausencia, da pessoa na empresa. Ao lado, uma lista com o nome de todos, incluindo o do proprio 

chefe. 

0 objetivo desse projeto e o de valorizar o funcionario como ser humano, respeitando o 

seu estado no dia e estando apto a ajuda-lo quando houver necessidade. Isso faz com que haja 
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uma melhor integrayao entre as pessoas e deixando de lado a falta de comprometimento, ja que o 

problema de urn funcionario tambem e problema da empresa. Assim, assistir ao proximo gera urn 

espirito de grupo unido. 

sempre mostrara pessoas sentindo-se muito bern. Isto porque "nesses casos, ninguem se expoe; 

todos estao sempre 6timos e perde-se tempo, pois as pessoas tern medo ou vergonha de dizer 

como estao se sentindo". (Cerqueira, 2002, p. 107) 

X. "Pracinhas de Lazer" 

As prayaS de lazer SaO areas dentro da empresa para OS funcionarios. 0 problema e que 

ocasiona no abandono, na falta de cuidados e conservayao desses lugares. 

Esse projeto tern o intuito de gerar conscientizayao sobre a importancia das prayas de 

lazer dentro da empresa e na sua valorizayao. Sua implantayao consiste em criar metas para 

relacionadas a qualidade, limpeza, organizayao, seguranya e qualidade. Sao metas simples, mas 

se nao forem atingidas, e perdido o direito do uso das pracinhas. Assim, alem de criar uma 

integrayao em equipe, todos se comprometem visando conquistar o direito de uso do local de 

lazer. 

2.1. 6 Projetos de Desenvolvimento Cultural 

Os projetos de desenvolvimento cultural rem a finalidade de fortalecer a base cultural 

implantada anteriormente. Eles tern como prioridade possibilitar uma maior auto-estima dos 

funcionarios. Sao eles: 
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QUADRO 3- PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL. 

NOME SUBDIVISAO 

XI Identifica~ao Funcional Desenvolvimento Cultural 

XII Reunioes Mensais de Resultados Desenvolvimento Cultural 

XHi Oportunidade Para Crescimento Funcionai Desenvoivimento Cuiturai 

XIV "Traga Sua Familia, Ela E Importante Para N6s" Desenvolvimento Cultural 

XV "Toques Positives" Desenvolvimento Cultural 

Fonte: Cerquetra, 2002 

XI. Identifica~ao Funcional 

0 projeto identifica~ao funcional sugere a cria~ao, ou reformula~ao, dos costumeiros 

funciom\rios sao constantemente chamados por qualquer outro nome. Isso faz com que eles 

percam sua identidade dentro da empresa, ocasionando uma diminui~ao da auto-estima. Urn 

outro fator e quando ha o uso desses objetos, mas muitas vezes os nomes sao muito pequenos, 

tendo que haver uma grande aproxima~ao para poder chamar pelo devido nome. 

A implanta~ao do projeto se da pelo uso geral dos crachas, ou seja, tanto por chefes como 

por funcionarios. A partir dai, o proprio funcionario escolhe como ele quer ser chamado, e esse 

consequencia, ha o reconhecimento por parte dos empregados da empresa por estarem sendo 

chamados pelos seus nomes, e aumenta a comunica~ao e a sinergia por todos estarem num 

mesmo patamar. E preterivel que o projeto seja implantado de uma s6 vez em toda a empresa, e 

que sejam realizadas palestras com o intuito de repassar os porques da cria~ao/reformul~ao dos 

crachas. 

XII. Reunioes Mensais de Resultados. 

Esse projeto tern como objetivo informar os funcionarios sobre a situa~ao da empresa 

frente o mercado, elogiando os mesmo pelas metas atingidas a cada periodo. Isso faz com que os 
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empregados tenham a sua auto-estima elevada por terem contato com os dados intemos da 

empresa, aumentando o comprometimento. Dessa maneira, se sentem participantes ativos dos 

resultados apresentados. 

Como o proprio nome diz, a finalidade do projeto e obter crescimento dentro da empresa. 

Esse crescimento esta relacionado ao oferecimento de vagas para outros cargos aos empregados. 

Com isso, o funcionario cria uma maior afetividade perante a empresa, pois ve nela uma 

oportunidade de valoriza9ao profissional. 

Alem dos cargos oferecidos, a empresa pode fomecer cursos de aperfei9oamento para que 

um 

informa9oes sao anexadas em cartazes, em lugares estrategicos. Tambem, a empresa pode criar 

urn banco de dados com os curriculos recebidos, podendo dar oportunidades a funciomirios 

posteriormente. 

E de suma importancia o treinamento das chefias para a conscientizacao do projeto, 

sempre buscando entre seu publico intemo oportunidades de crescimento profissional. 

A familia no local de trabalho permite ao funciomirio mostrar qual papel ele cumpre 

dentro da empresa, tazendo com que sejam tormados sentimentos de atetividade nao s6 pelos 

funcionarios, mas tambem pelos seus familiares. Consequentemente, isso gera uma por9ao de 

orgulho que acaba sendo sabida fora da empresa. 

0 projeto e caracterizado por levar os filhos, por exemplo, a empresa, mostrando todas as 

im:t:tl:td"i~" ~xc.~to :t nos n:tis T .ot:To :tnns hit nni~o n~l~s n:tr:t nm :tlmoc.o ~ :t visit:tc.~o n~ c.:tn:t 
, .I ... v .1. .I .1 .) , 

local de trabalho pelos pr6prios genitores. E importante, tambem, oferecer toda a seguran9a 
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necessaria para a proteyao dos filhos e serviyo medico, caso haja algum acidente. Os funcionarios 

devem estar a par da visita, mantendo a sinergia diaria dentro da empresa. 

Realizado o passem, e necesscirio para a empresa, realizar urn feedback entre os 

devem ser avaliados, analisando as vantagens e desvantagens do evento e as supostas mudanyas 

quando houver a proxima. 

XV. "Toques Positivos" 

Os toques positivos sao ayoes direcionadas aos funcionarios de forma fulica com a 

fmalidade de aumentar sua auto-estima na empresa. 0 fato de receber, com sinceridade, urn 

funcionario se sinta reconhecido. 0 mesmo e valido para novos funcioncirios no primeiro dia de 

trabalho ou para dar boas-vindas a urn visitante. 

2.1.7 Projetos Avam;ados de Endomarketing. 

Estes projetos sao considerados avanyados pois, para serem implantados, os funcioncirios 

ja devem estar totalmente conscientes dos valores da empresa, tendo passados pelas fases 

a...11teri ores. 

comprometimento, etc. ja devem estar impregnados no cotidiano empresarial. 

QUADRO 4- PROJETOS A V AN<;ADOS DE ENDOMARKETING. 

NOME SUBDIVISAO 

XVI "Concursos Coletivos de Comprometimento com a Avanyado de Endomarketing 

Qualidade, Produtividade ... " 

XVII "Areas e Opercirios com Qualidade Assegurada" Avanyado de Endomarketing 
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XVI. "Concursos Coletivos de Comprometimento com a Qualidade, Produtividade ... " 

0 projeto trabalha com o ganho de merito por grupo, estando intimamente ligada com o 

sucesso de cada individuo. Isto porque o esfor~o de cada urn por fazer a sua parte, transforma urn 

de pressiona-lo para trabalhar de forma igualitaria. 

Os meritos a serem ganhos sao definidos pelas necessidades da empresa. Podem ser 

divididos por areas de trabalho, e em cada setor sao avaliados t6picos como qualidade, seguran~a 

no trabalho, limpeza, ordem, etc. Assim, cada time devera lutar por uma maior pontua~ao, 

fortalecendo a uniao do grupo e a melhor qualidade do produto ou do servi~o prestado. 

ccm 

acompanhamentos semanais apresentados aos funcionarios. Tambem, e importante deixar claro 

qual sera a gratifica~ao para os grupos que atingirem as melhores pontua~oes. 

XVII. "Areas e Operarios com Qualidade Assegurada". 

Este projeto esta relacionado com a supera~ao de cada area no tocante a atingir metas. Os 

funcionarios ja compreendem que, o espirito em equipe, a criatividade e a iniciativa podem gerar 

o titulo de Area com Qualidade Assegurada, mostrando que aquela celula de produ~ao atingiu urn 

patamar satisfat6rio. Os funcionarios envolvidos participam de uma cerimonia e ganham botons 

indicativos da premia~ao. Alem disso, gratifica~oes provis6rias no salario tambem sao inclusas. 

Caso o grupo decaia, o direito aos botons e negado, asstm como a gratifica~ao. 0 

importante desse projeto e a manuten~ao da qualidade do grupo, perante as metas a serem 

alcan~adas. Isso dificilmente acontecera pois o uso do boton gera uma maior valoriza~ao da sua 
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2.1. 8 "Cases" de Marketing Intemo. 

A seguir, serao mostrados alguns cases que destacaram suas respectivas empresas no 

ambito do endomarketing. 

2.1.8.1 TAM: Trabalho constante na busca da satisfayao do cliente. 

Em seu dia-a-dia, a TAM mostra que o mandamento legado pelo falecido comandante 

Rolim e estampado nos crachas nao e exercicio de ret6rica. "Primeira regra: o cliente tern sempre 

razao. Segunda regra: se ele estiver errado, cumpra-se a regra nfunero urn", assim dizem todas as 

peyas destinadas a disseminar a cultura do born atendimento. 

A preocupayao com o bem-estar do passageiro vai muito alem do ato de sempre dar razao 

01 oll3 A n+oct rlo l""llrl"l. ll'llnl"'"l.'t"t"lonfl"\ ll on"U'"\"rOC'I':l cto net...-rnlnt, n. l'l"l'lA n "lionto 'I"Tt'li1 f'l'"l'n'hl'll-r I"' I''"'" , 
u. ..., ... ....,. s ~~..., """"' ,., ..... ""'-4 ............. Y~Lo~o.LL&.'-'A..1"''"'' .... ""'.LL&.t' ... ...,.., .... ...,..., }"''W.&.b .......... ....U. v "1.""" v ..., ....... ..., .... """' YU.I. ,t)Y-L.LL.I. ....... ""'"'~ ..... 

inovayao. Sea resposta for "nada", a novidade e abortada. 

0 servivo "Fale como presidente" eo termometro utilizado pela TAM para medir o grau 

de satisfayao do passageiro com os serviyos. Mas, para que o resultado da pesquisa seja realmente 

fiel, nao raro o pessoal do "Fale como presidente" embarca nas aeronaves para uma pesquisa in 

loco. Os 'passageiros fantasmas' --- especialistas em pesquisa de satisfavao que nem mesmo a 

diretoria de marketing conhece --- sao outro expediente utilizado na tentativa de colocar-se na 

pele do comandante. 

Exposto em todas as entradas da empresa, traz uma nota, revertida em cores, que simboliza o 

humor do passageiro em relayao ao atendimento: servivo de bordo e sites, entre outros. 

Vermelho, insatistayao; azul, contentamento. A meta e operar sempre no azul. 

(Case extraido de Endomarketing: como pratica-lo com sucesso. Bekin, Saul. 2004, p. 58) 

2.1.8.2 Claro: Falando em libras. 

A operadora de telefonia celular Claro vai treinar os atendentes de suas lojas em todo o 

pais na linguagem dos sinais, ou libras. A operadora abrayou a ideia de funcionaria Renata 
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Esteves, de 33 anos, que, percebendo a dificuldade dos deficientes nas lojas, fez cursos de 

aperfei~oamento para recebe-los melhor. 0 resultado foi tao bom que a unidade passou a ter alta 

demanda de clientes com deficiencia, que mandam torpedos. 0 RH expandiu a ideia para outras 

lojas e convidou Renata para coordenar o treinamento. 

(Case extraido da VoceS/A, 2006, ed. 100) 

2.1.8.3 Estrelas do Norte: Criatividade e autonomia para colocar novas ideias em pnitica. 

0 Grupo Masa e uma empresa que fabrica pe~as plasticas, pertencente ao grupo 

americano Flextronics. Tem sede em Manaus e e considerada a melhor empresa para se trabalhar 

no Brasil. A come~ar pelo diretor-presidente Ulisses Tapaj6s Neto, que conhece o nome e a 

americana, ele fez questao de realizar reunioes para explicar aos funcionarios os motivos da 

venda, deixando claro os beneficios que essa ayao traria. "Ai, me deparei como que acredito ser 

os fundamentos de uma boa empresa para se trabalhar: credibilidade, respeito, imparcialidade, 

orgulho e camaradagem", diz Ulisses. 

Depois disso, os esforyos para se criar estrategias para reforyar esses fatores foram 

redobrados. Dentre as iniciativas esta a criayao de um c6digo de conduta e etica para nortear a 

diversos projetos voltados a qualidade de vida e as familias dos funcionarios. Dessa maneira, as 

ayoes da empresa atingem nao s6 seus funcionarios, mas tambem as suas familias. A Masa 

tomece creches para os filhos dos funcionarios ate 6 anos, acompanhamento medico e 

nutricional, coral infantil, aulas de informatica, cursos de empreendedorismo para os jovens, 

orientayao vocacional e estagio na empresa. Para as esposas e demais familiares, ha o projeto 

MultiTalentos, que oferece cursos profissionalizantes e um kit basico para come~ar um pequeno 

neg6cio e aumentar a renda familiar. 

Outras ayoes sao os programas de reconhecimento moral e fmanceiro e medidas de 

estimulo a criatividade. Dessa maneira a empresa se destacou como uma estimulante aos seus 
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funcionarios para gerar inova~ao. Como exemplo, no ano passado todas as 15.000 ideias 

sugeridas foram implantadas. Isto porque quando urn funcionario ve algo que pode ser 

melhorado, ele e estimulado a agir rapidamente. Urn outro motivo para exemplo de 

empreendedorismo, e 0 destaque por incentivar OS seus funcionarios a educa~ao, a ter urn forte 

plano de carreira e a transparencia da gestao. A cada dois meses, Ulisses refule os funcionarios 

para esclarecer pontos como os cenarios do mercado nacional e intemacional, o posicionamento 

da empresa, faturamento, realiza~oes, sociais, etc. 

Alem desses beneficios, a Masa oferece assistencias medicas e odontol6gicas gratuitas, 

direto a cesta basica, convenios com drogarias, 6ticas e livrarias. Para o bem-estar dos 

funcionarios, ha urn massagista duas vezes por semana, ginastica laboral todos os dias, loja de 

conveniencia e sala de conforto. Para as funcionarias, a empresa dispoe de material necessaria 

para fazer as unhas e, em breve, urn salao de beleza. Alem disso, as futuras maes tern seis meses 

de licen~a-maternidade, com realiza~ao de urn cha-de-bebe e acompanhamento durante a 

gravidez. 

(Case extraido de VoceS/A on line, www.vocesa.com.br) 
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2.2. 0 Teatro Como Ferramenta de Marketing Intemo. 

0 teatro e tao antigo quanto se possa imaginar. Tern em sua concep9ao a arte de 

representar, de encenar papeis, de conceber personagens. 0 seu principal local, o palco, prepara o 

ator para o publico e para a vida. Mas, antes de mais nada, o teatro e fonte de ensinamentos e 

introspec9oes, do aprendizado de si e do outro, no sentido de por e retirar uma mascara. 

[ ... ] nenhuma inovayao em materia de teatro com~a de zero; que muitas ideias 

revolucionarias e muitos habitos de comunic~ao entre palco e plateia, uma vez esgotado 

seu impulso inicial, ficam hibernando durante urn periodo equivalente a passagem de 

varias gera~oes, que reaparecem la adiante, sob novos disfarces, e com renovada 

capacidade de fecundayao. (ROUBINE apud MICHALSKI, 1998, p. 12) 

Foram muitas as transforma9oes sofridas pelo teatro; mas, seu foco no entretenimento e 

no fomecimento de uma mensagem nao muda, apenas a maneira que esta e passada. As pe9as sao 

encenadas em ambientes fechados ou abertos, para pessoas de todas as classes sociais e idades, 

podendo usar temas variados conforme a epoca ou alem dela. 

0 atuar tambem passou por mudanvas no tempo, mas as pessoas que fazem parte nao 

deixaram de ser importantes. Segundo Viola Spolin (2000, p. 4), nao e necessario ter uma 

intui9ao para o teatro porque qualquer urn pode aprender atraves de tecnicas de representa9ao. 0 

principal foco e ter a no9ao de que uma plateia esta a assistir e e ela que ira analisar, criticar e se 

emocionar, ou nao, como que esta sendo apresentado. 

2.2.1 0 Teatro-Empresa: Tretnamento aos Funcionarios. 

Antes de qualquer a9ao envolvendo as artes cenicas, e necessario planejar, com esmero, o 

que se pretende conseguir dentro da organiza9ao. Os projetos ja foram bern definidos 

anteriormente, mas se nao houve urn cronograma a ser seguido e se nao for devidamente 

implantado, a situa9ao intema nao mudara tanto. 0 proprio uso do teatro deve ser analisado e 

planejado. 
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Assim, como foi citado por Cerqueira, o teatro pode ser utilizado para ensinar aos 

funcionarios urna nova base de valores culturais de uma empresa. As pe~as podem ser usadas 

como urn refor~o de palestras ou de forma isolada, com o intuito de ensinar e divertir. Mas, 

tambem o teatro pode ser utilizado como chave mantenedora dessa base de valores, e, tambem, 

uma oportunidade para aproveitar e repassar os objetivos dos outros projetos. 

0 teatro-empresa pode ser usado de diversas formas. Ele pode ter a presen~a de urn grupo 

que se apresenta para os funcionarios, com ou sem a participa~ao destes. Pode, tambem, convidar 

algumas pessoas da plateia para dar a sua contribui~ao a pe~a, abrilhantando ainda mais o estado 

de comprometimento dos mesmos. Assim, e possivel "arrancar o espectador de sua nao existencia 

de voyeur[ ... ] para associa-lo ao trabalho do autor, do diretor e do interprete, fazer dele o quarto 

criador" (Roubine, 1998, p. 38). Dessa maneira, da-se inicio a uma profunda correla~ao 

funcionario-empresa, ao saber que a chefia esta comprometida a levar aos seus subordinados 

melhores forma de aprendizagem. 

0 profissional responsavel por levar os temas a serem encenados deve, tambem, ter em 

maos situa~oes do cotidiano. Ele deve formular perguntas e respostas e, para isso, deve estar 

totalmente comprometido com os valores e desejos da empresa. Por exemplo, se existem 

determinadas falhas ocorrendo entre a linha de frente e o cliente extemo, e possivel ensinar, a 

partir da encena~ao, as melhores formas para se lidar com esses problemas. 0 funcionario e o 

expectador, mas nao esta em segundo plano. Ele sabe sobre o que se passa no palco porque ja 

vivenciou aquilo. Assim, aprende, de forma positiva, a agir para o bern dele, da empresa e do 

cliente. Assim, segundo Alberto Centuriao Carvalho "a possibilidade de apresentar cenas onde as 

situa~oes se realizam, com as diversas personagens defendendo seus pontos de vista, proporciona 

ao teatro instrumentos muito eficazes para transmitir informa~ao logicamente estruturada e 

desenvolver conceitos e ideias". 

Uma outra forma de teatro na empresa e aquela em que ha a total participa~ao dos 

funcionarios, ou seja, montando urn grupo com eles. Dessa maneira, nao s6 a atua~ao como as 

tecnicas de representa~ao podem formar urn time mais coeso e inftltrado nos valores da empresa. 
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As pe~as criadas, com temas do cotidiano, permitem que o funciomirio-ator possa se transformar, 

por exemplo, no seu proprio chefe e vice versa. Isto faz com que haja maior respeito na atua~ao 

empresarial de ambos. Isto acontece porque o ator "nao pode tomar-se outra pessoa senao com 

suas proprias emo~oes, e que permanece sendo ele mesmo, enquanto faz da vida do personagem a 

sua propria vida" (Roubine, 1990, p. 51) 

Continuando nessa linha de pensamento, o grupo deve ser trabalhado. Sejam eles plateia 

ou ator. Mesmo que as tecnicas teatrais se adaptem a corrente realidade, elas nunca perderao a 

sua importancia na encena~ao. E a partir dessas tecnicas e desses jogos teatrais, que o funcionario 

se infiltra em urn mundo que e dele, mas com urn diferencial: a situa~ao e vivenciada de outra 

maneira. Nesse momento, as barreiras desmoronam, facilitando ao funcionario-ator o 

aprendizado dos valores do local em que trabalha. 

0 funciom:irio-ator identifica-se a partir das emo~oes que lhe sao estimuladas. Os 

funcioncirios passam por transforma~oes em laboratorios para a prepara~ao da pe~a teatral. Esses 

laboratorios sao formados de exercicios e jogos teatrais com o intuito de ajudar o individuo no 

seu trabalho como ator. Com o grupo formado pelos funcioncirios, os temas podem ser diversos, 

sendo escolhidos autores desconhecidos ou renomados. Ou, as escolhas podem vir da necessidade 

da empresa em determinados topicos. E importante ressaltar que o principal sera como os 

individuos irao se comprometer como trabalho de ator, levando as positivas consequencias para 

o ambiente de trabalho. Dessa maneira, "o individuo se envolve emocionalmente, despojando-se 

de medos e preconceitos. A partir dai, feito uma crian~a, esta disponivel para a experiencia". 

(Alberto Centuriao Carvalho) 

Saindo dos palcos, e analisando as mentes dos espectadores, percebe-se o sucesso em uma 

atividade que usa o divertimento, mas que se inftltra de certa forma, que gera lembran~as. Urn 

exemplo disso seria uma peya sobre como evitar acidentes de trabalho. Urn funcionario que, ao 

assistir uma cena em que o personagem nao usa as devidas vestimentas, quando na verdade elas 

seriam obrigatorias, cria urn aviso natural de que aquilo nao esta certo. Uma outra forma de 

exemplo e a de ensinar como manter a ordem e limpeza no local de trabalho, quando urn 

personagem e avisado por ser tao descuidado nesse ambito. 
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De uma forma geral, o teatro pode ser utilizado de diversas maneiras. 0 importante e que 

as mensagens apresentadas no palco ficam incutidas nas mentes dos espectadores. Dessa maneira, 

gera lembran~as posteriormente e evita problemas para o funciomirio e para a empresa. Assim, a 

forma ludica que o teatro trabalha nao deve ser ignorada, e sim, aproveitada e introduzida onde 

for preciso. 



33 

CAPITULO 3: 0 CASO PETROBRAS - ENCENACOES TEATRAIS UTILIZADAS 

COMO FERRAMENTAS DE ENDOMARKETING. 

Neste capitulo e possivel conhecer uma empresa de grande porte, conhecida 

mundialmente nao s6 por trazer a auto-suficiencia de petr6leo ao Brasil, mas como grande 

estimuladora ao cuidado do meio ambiente, responsabilidade social, fomento a cultura e esporte, 

entre outros. Essa empresa e a Petrobras, que alem de demonstrar importancia com o ambito 

extemo, reserva esforyo para seus funcionarios. 

3.1 A Empresa. 

A Petrobras e uma estatal brasileira, criada em 1953, durante o govemo de Gerulio 

Vargas. Tern como principais areas a explorayao, o refmo, a comercialiyao e o transporte de 

petr6leo e derivados no Brasil e no exterior. E considerada como uma das vinte maiores empresas 

petroliferas do mundo, tendo obtido um lucro, em 2005, de 23,7 bilhoes de reais. 0 total de 

funcionarios atinge 68.049, contando com os setores de controle (49.990 efetivos), subsidiarias 

(11.121 efetivos) eo intemacional (8.938 efetivos). 

A Petrobras e uma empresa hem conhecida em ambito cultural, no tocante a patrocinios 

no teatro, na dan9a e nas artes. Tambem e conhecida pela preocupayao com a sociedade e com o 

meio ambiente. Intemamente, a empresa valoriza o capital humano, num esfor9o para 

desenvolver e reter seus talentos. Para isso, a companhia oferece a progressao na carreira, 

remunerayao adequada ao mercado, beneficios educacionais, plano de saude e qualifica9ao do 

corpo tecnico. 

3.2 0 Uso do Teatro na Petrobras. 

Em meados de 2005, a Petrobras resolveu levar o teatro aos seus funcionarios e a 
comunidade, no estado de Sergipe. 0 motivo disto foi ode levar instru9ao e seguran9a aos seus 
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empregados atraves da diversao e da arte. Dentre estes estao aqueles que trabalham em terra e, 

tambem, aqueles localizados nas plataformas. Isso porque esses locais apresentam urn risco 

constante, por estarem localizadas em alto mar, mesmo que tenham urn alto nivel de seguran~a. 

Urn outro fator e como o passar dos dias na plataforma influencia no psicol6gico do petroleiro, ja 

que a maioria dos cargos tern turnos de 12 horas. Mesmo que os cargos administrativos tenham 

regimes menores, eles podem ser chamados a qualquer momento. 

0 funcionario Celio Ferreira, aposentado pela Petrobnis, afrrma que "a questao que mais 

impacta no psicol6gico de quem trabalha neste regime e que ap6s urn periodo embarcado ( o que 

normalmente e de 14 dias) ocorre uma altera~ao abrupta na rotina ao se entrar de folga (21 dias ), 

levando alguns a se tomarem alco6latras por falta de atividade". Dessa maneira, e importante se 

ater a esse fato, mesmo que o petroleiro possa negar, por direito, o pedido de embarque. As 

plataformas tambem contam com areas de lazer, com cinema, jogos e academia. Ou seja, na 

plataforma, os funcionarios recebem toda a aten~ao quanto a seguran~a fisica e psicol6gica, 

tomando urn problema o seu periodo de folga. 0 aposentado finaliza afrrmando que "nao ha 

depressao quando a pessoa se sente util ao realizar uma tarefa e ver o resultado da mesma ao fmal 

do trabalho". 

Assim, o objetivo da Petrobras, com o uso do teatro, e o de gerar exemplos de atitude no 

cotidiano, fazendo com que eles sejam lembrados e aplicados a realidade da empresa e do 

cotidiano. 

A necessidade surgiu, quando foi notado que palestras tinham menor repercussao do que o 

teatro. Essa forma de comunica~ao chega a ser unilateral, nao havendo uma participa~ao direta 

dos funcionarios. A mensagem era devidamente passada, mas o retorno nao era satisfat6rio. 

Assim, a tentativa da Petrobnis foi utilizar a difusao artistica do estado no ambiente de trabalho. 

A forma escolhida foram pe~as teatrais, voltadas diretamente aos funcionarios com o intuito de 

ensina-los usando a diversao. 
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3.2.1 0 Processo de Elaborar;ao das Per;as de Teatro. 

Como pnmerra etapa, foram analisados temas principais a serem abordados, como 

seguran~a no trabalho, alimenta~ao, mudan~a de equipamentos, preven9ao de doen9as, etc. A 

partir disso, urn briefing era repassado para o responsavel pelo grupo teatral. Esse documento 

continha todas as informa9oes que deveriam ser utilizadas como tema central nas pe9as. Isso 

incluia todo o tipo de informa9oes necessarias para a intimidade com o uso de nomes tecnicos e 

ate a no9ao do manejo do maquinario. Alem disso, os atores puderam realizar vivencias tendo a 

liberdade de realizar uma pesquisa de campo para criar o personagem propicio para as 

encena9oes. Essa pesquisa tinha como metodo a observa9ao dos locais de trabalho, sua estrutura, 

o maquinario utilizado e como este era empregado. 

Atraves das pesqmsas, e importante para o ator saber exatamente como se sente o 

personagem, ou seja, o funcionario e seu principal publico. Alem das vivencias e observa9oes 

utilizadas pelo corpo artistico, a conversa com os trabalhadores nao se toma subseqiiente. 0 

encenador sabe que quanto mais real for a mensagem, e sua maneira de repasso, melhor sera o 

retorno. 0 trabalho do ator deve se igualar ao trabalho do funcionario da empresa, fazendo com 

que este se sinta vivendo o que esta assistindo. 

Finalizada a etapa de pesquisa, era dado inicio a cria~ao dos textos a serem apresentados. 

Quem se responsabilizava pelo briefing eram supervisores da area de Recursos Humanos, de 

Comunica9ao e de SMS (Sistema, Meio ambiente e Saude ). Assim, eram eles que analisavam os 

textos e viabilizavam o projeto, estando a par das ideias e figurinos. Na segunda etapa, eram 

realizados os ensaios. Assim, os atores poderiam exteriorizar o que foi pesquisado anteriormente, 

dando vida aos personagens criados. Muitas vezes, havia a participa9ao dos supervisores da 

empresa, que opinavam na elabora9ao dos dialogos, uso dos trajes e realidade das cenas. 

Com as etapas primeiras ja realizadas, as pe9as eram apresentadas aos funcionarios. 0 

resultado era o envolvimento destes com os assuntos abordados e com o trabalho teatral. Ao 

assistir as pe9as, eles se sentem livres para opinar e participar diretamente. Por exemplo, quando 

urn personagem realiza algum trabalho "errado", ele chama alguem da plateia. "No inicio os 
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funciomirios se recusam a ir, nao por vergonha ou timidez, mas pelo fato daquela a9ao 

apresentada no palco nao ser a correta. A partir dai, eles comentam que aquela situa9ao que esta 

sendo encenada dista da realidade da empresa. Os funcionarios participam e, com isso, sentem-se 

com a auto-estima elevada por estarem repassando o conhecimento", afmna Marcus Yang, ator 

do grupo. 

A maneira como a mensagem e repassada atraves das pe9as teatrais consegue se fixar 

melhor nas mentes daqueles que as assistem. Fazendo urn paralelo entre as palestras e as 

encena9oes, o primeiro ensina como deve ser realizado urn trabalho. A encena9ao, alem de passar 

essa mesma informayao, tambem mostra quais poderiam ser os erros ocorridos de uma forma 

simples e bern humorada. Como o expectador esta mais interessado e focado naquela hist6ria, o 

seu nivel de aprendizado aumenta consideravelmente. 

Ap6s a encenayao teatral, os supervisores fazem uma pesquisa entre os funcionarios para 

avaliar a qualidade das pe9as e como estas influenciaram os expectadores. Mas, essa pesquisa nao 

se resum~ apenas no dialogo com os funcionarios, mas na observa9ao do cotidiano empresarial. E 
importante, para os supervisores, conhecer qual foi o resultado obtido com as encena9oes e de 

que maneira elas surtiram efeito. Com os resultados da avaliayao dos funcionarios, os 

supervisores informam ao grupo de teatro como a pe9a foi recebida. Assim, o corpo artistico 

toma a liberdade de realizar mudan9as e melhorias nas peyas futuras. 

3.2.2 Elaborapio de Per;as Teatrais para a Comunidade. 

A Petrobras, como foi dito anteriormente, nao apenas apresenta pe9as para os funcionarios 

da empresa, mas tambem para a comunidade. Realizar essa a9ao funciona como urn sustento na 

fidelizayao do cliente extemo, a partir do momento em que e sabido da preocupa9ao da empresa 

com o bern estar da popula9ao. Os temas trabalhados sao: saude, seguran9a, preven9ao de 

doenyas, etc. 

As etapas para a formulayao dos textos a serem apresentados nao destoam daquelas 

relacionadas aos funcionarios. A organiza9ao escolhe os temas a serem abordados e como eles 
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devem ser abordados. 0 publico-alvo tambem e informado, ja que ira atingir desde crian~as ate 

idosos. A pesquisa desses nichos tambem e realizada, ja que se deve ter cuidado na forma como 

as pe~as serao apresentadas. Assim, a linguagem, o figurino e os maneirismos devem estar de 

acordo com o publico escolhido. 0 objetivo disso e o de facilitar o entendimento da plateia com 

as informa~oes passadas pelos personagens. 

Como exemplo disso, urn petroleiro, que assiste uma determinada pe~a, tern 

conhecimento e entende nomes tecnicos; ele se sente a par da situa~ao pois compreende a 

linguagem. A comunidade tern costume de utilizar urn determinado tipo de linguagem, como as 

girias; ela se identifica ao escutar urn ator falando da mesma forma peculiar. 0 mesmo se estende 

aos gestos e maneirismos. Os grupos tern os seus, e a vivencia dos atores eo uso dessas a~oes 

possibilitam uma melhor aproxima~ao do publico com a encena~ao. 

0 retorno da comunidade tambem e avaliado, e essa avalia~ao e levada ao grupo artistico, 

para que sejam realizadas as mudan~as necessarias para a melhoria das pe~as. Com isso, os atores 

tern a oportunidade de realizar, tambem, mudan~as nas suas pr6prias formas de atua~ao, como 

objetivo de apresentar ao publico versoes cada vez mais melhoradas, visando a satisfa~ao dos 

espectadores. 

Como consequencia do trabalho artistico, a empresa provem de recursos que podem tanto 

melhorar o desempenho dos seus funcionarios, quanto aumentar o grau de satisfa~ao do publico 

extemo. 0 teatro usa as necessidades latentes da organiza~ao para, ensinar e divertir os seus 

espectadores, com o intuito de melhorar as condi~oes dentro e fora da empresa. Alem dessas 

a~oes teatrais, os resultados se estendem no tocante a qualidade dos produtos e servi~os e ao alto 

grau de satisfa~ao dos clientes. 

3.2.3 Exemplos de Pe9as Teatrais Apresentadas. 

0 grupo de teatro tern diversas cria~oes no ambito de teatro-empresa para a Petrobras, 

incluindo nestas algumas voltadas a comunidade. Dentre os textos, pode-se citar: 
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A) Mudan~a no ato II (Pe~a apresentada aos funciommos da Petrobnis.) 

A pe~a acontece em urn determinado setor da empresa e com o responsavel pelo mesmo. 

Entao, aparecem dois funcionarios, o Virgulino Zebedeu, urn funcionario antigo, que acabou de 

ser transferido para esse setor; e, Patricia Priscila Penelope, uma funcionaria recem admitida. 0 

Virgulino e o tipo de empregado que nao respeita as normas da empresa e Patricia e aerea, 

desconcentrada e desatenta. Os problemas surgem quando Virgulino decide mudar urn 

equipamento de local. 0 responsavel pelo setor enlouquece com tamanha confusao gerada pela 

mudan~a, ate que, de repente, a maquina explode e Virgulino e responsabilizado pelo ocorrido. A 

partir dai, entra em cena o funcionario responsavel pela manuten~ao do equipamento, ensinando 

exatamente a maneira correta de transferi-lo de Iugar. 

0 motivo da pe~a foi o lan~amento de urn novo sistema chamado SIGM (Sistema de 

Gerenciamento de Mudan~as). Esse sistema foi criado para informar que a mudan~a dentro de urn 

setor, seja de uma pessoa ou maquina, s6 pode ser realizada com a devida autoriza~ao do 

responsavel da area. Existe tambem a mudan~a sutil, que e aquela que atinge a maquina sem ser 

percebida. Por exemplo, existem maquinas que devem estar localizadas em ambientes com 

temperaturas baixas. A mudan~a de temperatura pode ocasionar no mau funcionamento do 

equipamento. 

B) Onde a porca torce o rabo (Pe~a apresentada a comunidade.) 

Uma cidade pacata, sem conhecimento do desenvolvimento tecnol6gico, entra em crise 

quando surgem carros, caminhoes, tratores, carretas, etc. Disso, surge urn super-her6i, chamado 

Conansito, o salvador do transito. A comunidade que vive ao redor da Petrobras enfrenta 

problemas por causa dos carros pesados. Por exemplo, as crian~as ficam no meio da rua 

esperando as carretas passar, para pedir lanches ao motorista; outras, se penduram nos caminhoes 

para pegar urna 'carona'. 

0 motivo da pe~a surgiu com a preven~ao de acidentes nas mas, servindo tanto para as 

pessoas quanto para os motoristas. 
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CAPITULO 4: PROPOSTAS DO USO DO TEATRO NO AMBIENTE EMPRESARIAL. 

0 teatro e uma atividade artistica que exige o talento e a energia de muitas pessoas -

desde a primeira ideia de uma peya ou cena ate o ultimo eco de aplauso. Sem esta 

interayao nao ha Iugar para o ator individualmente, pois sem o funcionamento do grupo, 

para quem iria ele representar, que materiais usaria e que efeitos poderia produzir? 

(SPOLIN, 2005, p. 8) 

Se antes nao havia nenhum tipo de preocupayao com o cliente intemo, hoje se toma 

obrigat6ria a aproximayao dele. Se antes o produto ou serviyo estavam em segundo plano, hoje 

eles dividem esse patamar com o consumidor. Mas, para se chegar ao exterior, ou seja, o 

consumidor, deve-se analisar o interior, que sao os funciomirios. 

Atualmente tem-se conhecimento de uma serie de projetos para implantar o 

endomarketing, e muitas sao as ferramentas para isso. A ideia de utilizar o teatro firma-se como 

mais urn modo de fidelizar as pessoas que se encontram entre o produto e o consumidor final. De 

outra forma, essa ayao pode ser considerada como mais urn avanyo na area teatral, confirmando a 

sua adaptayao com essa gerayao. Se ja existem grupos teatrais direcionados ao teatro-empresa, 

tudo indica que o desenvolvimento nesse sentido seja, felizmente, inevitavel. 

Os avanyos nao apenas tomaram conta do teatro, mas tambem do marketing intemo. Isto 

porque se, a cada dia que passa, temos consumidores mais informados e a procura produtos com 

maior qualidade, e preciso desenvolver funcionarios capacitados para melhor atende-los. 

4.1 Propostas 

0 ato de encenar pode trazer mudanyas ao ator e ao ambiente em que trabalha. Entao, por 

que nao formar urn grupo dentro da companhia, com os pr6prios funcionarios e direcionado a 

outros funcionarios? Por que nao utilizar em treinamentos e dinfunicas de grupo os laborat6rios e 

jogos teatrais? Essas ay5es, alem de desenvolver os funcionarios, facilitam o amadurecimento das 

mudanyas desejadas pela empresa, com base nos valores da mesma. 



40 

Para facilitar o planejamento dos ensaios com urn publico amador, Spolin (2005, p. 325-

329) sugere alguns passos que devem ser seguidos. 0 quadro com a primeira parte dos ensaios 

visa fazer preparar os atores e o diretor em relayao a peya. Nessa fase, sao expostos os 

relacionamentos e as atitudes de todos em relayao ao trabalho a ser realizado. Na segunda parte se 

inicia a fase criativa, gerada pelos atores pelos seus potenciais artisticos. Na Ultima parte, o grupo 

e visto como urn todo e analisado dessa forma. Ja existe a integridade e disciplina dos atores. 

Nos quadros que seguem, estao relacionados as ayoes do diretor eo objetivo do trabalho 

realizado. Mas, e importante focar o relacionamento que este deve ter com seus atores, passando

lhes as explicayoes necessarias. Com isso, visa-se gerar a inspiravao nos atores, ou seja, a energia 

que deve ser acurnulada para gerar urn born treinamento. 0 born relacionamento do diretor com 

seus alunos ira criar uma atmosfera propicia para urn melhor aproveitamento e desempenho do 

corpo artistico. Logo abaixo sao apresentados os quadros para o planejamento dos ensaios: 

QUADRO 5- UTILIZADOPARAAPRIMEIRAPARTEDOS ENSAIOS 

Direvao Objetivo 

Contar a hist6ria da peya. Dar ideia do cenario. Ajudar na distribuivao de papeis, localizavao 

no palco. Primeira visao do grupo. Leitura da 

peya. 

Analise dos personagens. Deixa o ator confortavel como palco. Inicio da 

reflexao sobre as cenas. 

Inicio da leitura em voz alta dos atores (leitura Facilita a compreensao do ator com o seu 

de mesa), com interrupyoes para consertar texto. 

pronuncias. 

Segunda leitura de mesa. Concentrayao no Aprofunda a correlavao entre as palavras com 

trabalho com as palavras, com o tempo, com o ambiente onde se trabalha. 

os outros atores e no cenario. 

Ensaio corrido 1 como texto. Primeiro ato. Definir a marcayao nao-direcionaf. 

Ensaio corrido como texto. Segundo e terceiro Defmir marcavao nao-direcional. 

1 0 ensaio corrido e entendido como aquele sem interrup~es. 
2 Na marca~ nao-direcional, o ator desenvolve a sua propria marca9ao sem a influencia extema, ou seja, do diretor. 
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atos. 

(a) Dialogo cantado. Utiliza9ao dejogos. (a) Proporciona a facilidade nos movimentos 

de palco. Facilita na cria9ao do personagem, 

do ritmo, do tempo e da desenvoltura do 

(b) Ensaio corrido dos tres atos. Falas ja grupo. 

decoradas. Interrupyoes, quando necessarias. (b) Fomece ao ator uma ideia geral do 

espetaculo. 

Os textos sao levados para casa para serem 0 ator aprende a realizar as leituras em casa. 

trabalhadas as dificuldades. 

(a) Leitura de mesa. 

(b) Concentra9ao nas "deixas3
" 

Fonte: Spolm, 2000 

(a) Limpeza da fala. 

(b) Pegar as "deixas" 

A prime ira parte dos ensaios e caracterizada pela prime ira visao de palco e de texto. 

Como o novo ator se depara com estes novos desafios. A partir dessa etapa, o funcionario-ator 

tera contato com a melhor forma de entona9ao, sentido de espa9o e concentra9ao. A 

movimenta9ao no espa9o cenico dara ao encenador liberdade corporal, alem de agu9ar sua 

intui9ao com algo novo. 

QUADRO 6- UTILIZADO PARA A SEGUNDA PARTE DOS ENSAIOS 

Dire9ao Objetivo 

Ensaio relaxado4
• Facilita o ator a liberar as tensoes, visualizando 

o movimento eo ambiente. 

(a) Ensaio de atos individuais. (a) Da intensidade a peya, no momento em que 

o ator e obrigado a parar e reiniciar a sua fala. 

(b) Movimenta9ao de cenas. (b) Influencia o ator a explicar o porque do uso 

de determinado movimento. 

(c) Improvisa9ao5
. (c) F oca o relacionamento do grupo. 

3 A "deixa" indica uma palavra que indica quando um ator acabou de :fular e outro ira iniciar. 
4 0 ensaio relaxado visa o desligamento dos atores com suas falas. Neste tipo de ensaio, por exemplo, e sugerido 
pedir aos atores para deitarem, fecharem os olhos, visualizando todo o espetaculo. 

A improvis~o e a "habilidade para permitir que o problema de atu~ emerja da cena" (Spolin, 2005, p. 341) 
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Ensaios com o uso de adereyos de figurinos. Aprofunda o relacionamento do ator com a 

peya e com o seu personagem. 

Ensaios localizados6
. Permite que haja uma nova movimentaQao nas 

cenas. 

Inversao de papeis quando houver dificuldades Ajuda o ator a compreender apeyaeo 

de atuaQao em determinadas cenas. personagem de forma geral. 

Fonte: Spolm, 2000. 

A segunda parte dos ensaios e direcionada aos atores que ja conhecem o espaQo teatral, e 

que ja se sentem mais confortaveis com o palco. 0 texto flui com maior facilidade e ja e possivel 

dividi-lo com a movimentaQao em cena. 0 ator ja entende do que se trata a peQa e desenvolve a 

base de valores aprendida para repassa-la da melhor maneira possivel. Nessa etapa, os ensaios 

sao mais rigorosos, focando ora a peQa como urn todo, ora o ator em seu personagem. 

QUADRO 7- UTILIZADOPARAA TERCEIRAPARTEDOS ENSAIOS 

Dire9ao Objetivo 

Releitura da peQa pelo diretor. Ensaios corridos Ajuda a peQa a ficar mais dinamica, estimula a 

e com o uso de maquiagem. inspirayao e energia das cenas. 

Ensaio corrido especial Facilita o trabalho como urn todo. Os atores se 

ajudam de forma mutua, caso haja algum 

problema durante a encena9ao. 

Ultima semana de ensaio. Sao realizados os Primeiro contato com os figurinos. 

ensruos com figurinos e maqmagem. Pre-

estreia. 

Prime ira apresenta9ao. 0 a tor trabalha de forma criativa para 

satisfazer a plateia. 

Fonte: Spolm, 2000. 

Na terceira parte dos ensaios, os atores ja se encontram quase preparados. Nessa etapa sao 

ouvidas as sugestoes do diretor, numa forma de "lapidar" cada funcionario-ator. Essa ayao ira ter 

6 0 ensaio localizado e defmido como aquele focado em uma determinada cena. 
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como consequencia o melhor desenvolvimento do ator em cena e, supostamente, a sua prepara~ao 

total. Tambem, nessa fase, sao conhecidos os figurinos que serao usados, assim como a pre-no~ao 

de maquiagem. Por fmal, a pe~a teatral e realizada. 

Os quadros com a divisao das tres partes do ensaio, ajudam o diretor a saber o exato 

caminho que esta tomando. 0 tempo de dura~ao dessas etapas e definido pela disposi~ao do 

grupo. Tendo os funcionarios como publico-alvo deste trabalho teatral, o periodo pode ser mais 

Iongo devido a isso. Mas, os objetivos para o uso da encena~ao nao se alteram. Com urn born 

planejamento do tempo, nao s6 estimula os atores a estarem constantemente trabalhando, mas, 

tambem, trazem beneficios psicol6gicos como a anima~ao e a voracidade para realizar o trabalho. 

0 estimulo dado pelas oficinas de teatro para o funciomirio-ator e de grande valia para a 

sua vivencia fora dos palcos. A partir desse trabalho, o ator e imbuido de dar maior aten~ao ao 

que acontece ao seu redor. Assim, Spolin (2005, p. 13) afirma que "quando urn aluno ve as 

pessoas e as maneiras como elas se comportam quando juntas [ ... ] ele adquire uma visao mais 

ampla de seu mundo pessoal e seu desenvolvimento como ator e acelerado". 

4.2 A Ferramenta Teatro nos Projetos de Endomarketing. 

Segundo o capitulo 2, o teatro pode ser utilizado nos projetos de endomarketing. 

Principalmente para informar sobre a nova base de valores da empresa (Kaisen Zero). Mas, na 

verdade, as encena~oes podem ser usadas em qualquer urn dos projetos sugeridos anteriormente. 

As encena~oes podem ser elaboradas e apresentadas por grupos formados pelos funciomirios ou 

nao. A principal importancia desse ato e melhorar a comunica~ao e bem-estar empresarial. 

Abaixo, estao citados algumas propostas de temas em rela~ao aos projetos de 

endomarketing: 

• Kaisen Zero. Pe~a relatando o passado e o presente, ou seja, como a empresa agia e pode 

agir com a antiga e nova base de valores, e sua importancia para os funciomirios. 
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• Slogans. Pe~a baseada no uso das faixas e cartazes aftxadas na empresa, como melhoria 

da comunica~ao entre os diversos setores da empresa. Podem ser mostradas cenas do 

cotidiano empresarial em que urn funciomirio se sente no dever de dar sugestoes e ideias. 

Assim, usa os cartazes para tanto. 

• V ai Quem Quer. Pe~a com intuito de ensinar aos chefes e diretores a importancia da 

transparencia, contendo cenas que deixam claro o que pode ocorrer em sentidos 

contrarios, ou seja o distanciamento e a aproxima~ao desses funcionarios. 

• BG. Pe~a apresentada para funcionarios de todos os cargos, que visa exibir o chefe bunda 

grande. 0 prop6sito e atingir essas pessoas ao fazer ver as conseqfiencias desse tipo de 

atitude, e de que maneira atinge outros funcionarios e a empresa como urn todo. 

• Alavancagem. Pe~a com o intuito de estimular a fluidez das informa~oes entre cargos. E 
importante situar a plateia para as consequencias dos atos contrarios, ou seja, o que 

poderia acontecer se algum chefe represasse informa~oes. 

• Grupos de Melhoria Continua. Pe~a que visa conscientizar o funcionario sobre a sua 

posi~ao na empresa. Ou seja, ele nao e apenas urn reles empregado, mas uma pe~a 

fundamental para a companhia. Dessa maneira, ele deve considerar os problemas da 

empresa como os seus pr6prios, sugerindo maneiras para a solu~ao desses. 

• Limpeza, Ordem e Arruma~ao. Pe~a que salienta a importancia de manter o ambiente 

limpo e organizado. Seus temas podem ser variados, indo dos mais simples, como papel 

jogado no chao, como aos mais extremos, como a perda de urn valioso documento devido 

a falta de ordem. E importante lembrar ao funcionario que, da mesma maneira que ele 

manrem sua casa limpa e arrumada, ele deve fazer o mesmo com seu local de trabalho. 

• "Born Dia, Empresa". A pe~a pode ter a tematica da importancia das reunioes diarias e 

como elas podem ser utilizadas no dia-a-dia. 

• Como Estou Hoje?. Pe~a com a tematica dos problemas do funcionario e como eles 

podem influenciar nas decisoes empresariais. 0 foco nao e for~ar o empregado a deixar 

esses problemas fora da companhia, mas de toma-lo sabido por todos por meio de cartaz. 

A encena~ao pode ambientar urn funcionario sendo ajudado por outro, por exemplo. 

• Pracinhas de Lazer. Pe~as que ambientam a importancia desses locais e as causas e 

conseqfiencias da ausencia dessas. 
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• Identificayao Funcional. Peya tendo como base a insatisfayao dos funciomirios, ao serem 

chamados de qualquer outro nome, menos o seu proprio. A tematica eo uso de crachas 

feitos com melhor visibilidade, sem deixar de conter as informayoes necessarias. 

• Reunioes Mensais de Resultados. Peya que exterioriza a importancias dessas reunioes, no 

tocante as informayoes da empresa num determinado periodo. Po de fazer ver certas 

situayoes provocadas pela falta de interesse da situayao da empresa no mercado. 

• Oportunidades para Crescimento Funcional. Peya que expoe a trajet6ria de urn 

funcionario que tern como intuito o avanyo profissional. Assim, e possivel estimular o 

funcionario a procurar maneiras de aperfeiyoamento junto com a companhia. 

• Traga sua Familia, Ela e Importante para N6s. Com esse projeto podem ser realizadas 

duas peyas: uma que visa demonstrar a importancia de trazer a familia para conhecer o 

ambiente de trabalho; e, uma peya voltada para os familiares visitantes, para que estes 

entendam como funciona a companhia. 

• Toques Positivos. Peya que exibe a importancia de lembrar datas, como aniversarios, 

casamentos, ftlhos, etc. E mostrado como essa ayao melhora a auto-estima dos 

funcionarios. 

• "Concursos Coletivos de Comprometimento com a Qualidade, Produtividade ... ". Peya que 

demonstra o que pode ganhar urn grupo unido dentro da companhia. E importante que os 

atores mostrem uma satisfayao aos serem reconhecidos, fazendo com que esse sentimento 

influencie totalmente a plateia, fazendo-a agir no ambito empresarial. 

• Areas e Operarios com Qualidade Assegurada. Peya que ambienta o que seria urn 

funcionario com qualidade assegurada e como age uma area com qualidade assegurada. 

Tambem, e importante salientar que essas pessoas devem manter sua humildade, seu 

espirito de equipe e criatividade, ou perdera o destaque. 

Os temas para as peyas que foram apresentadas podem ser usados em todas as etapas dos 

projetos de endomarketing ou em apenas alguns. Isso vai depender da necessidade de cada 

empresa. E importante salientar nas peyas os pr6s e contras de cada atitude apresentada, com 

intuito de conscientizar o funcionario de forma que este possa aprender e realizar as mudanyas 

necessarias no seu comportamento empresarial. 
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CAPiTULO 5: CONCLUSAO. 

E provavel que o marketing intemo aumente a sua influencia nas empresas. Da mesma 

forma que o consumidor ganhou importancia, o publico intemo tambem ganhara ainda mais. 

Teremos em livrarias inumeras ediyoes com essa tematica, com novos projetos e brilhantes 

ideias: 0 mercado tende sempre a mudar conforme as necessidades do cliente, e essas mudanyas 

atingirao em larga escala o amago empresarial. 

Quem para no tempo e nao acompanha as modificayoes do cotidiano tende a ser 

esquecido e deixado para tras. Novas tendencias surgem a cada instante e o novo se transforma 

em velho em pouco tempo. Os criativos absorvem todos esses aspectos, aprendendo com o 

passado e usando o conhecimento no futuro. E e justamente nesse ponto que o teatro se infiltra, 

pois alguem teve a celebre ideia de usa-lo no treinamento de suas equipes e, ate, transformar os 

pr6prios funcionarios em atores da empresa. 

0 uso das encenayoes tambem fortalece o funcionario e da a ele uma rica noyao da 

companhia em que trabalha, de forma dinamica e divertida. 0 teatro ensina e influencia no 

psicol6gico do ser humano, fortificando a sua relayao como meio em que vive, e tambem como 

meio em que trabalha. 

0 endomarketing, sem duvidas, criara novos formatos para seu uso, com novas 

estrategias. Tera a esperteza de usar o que o mercado tern a oferecer. Tomando as palavras de 

Spolin, "o mundo fomece o material para o teatro, o crescimento artistico desenvolve-se par e 

passo como nosso conhecimento e percepyao do mundo e de nos mesmos" (2005, p. 13). Essa 

frase nao s6 pode ser direcionada ao teatro, mas a qualquer experiencia vivida, como urn todo. 

Ainda usando o pensamento de Spolin, e possivel levar as ideias, sugestoes, e ate 

reclamayoes para os altos cargos empresariais, da mesma forma em que tentamos solucionar os 

nossos problemas cotidianos. Mas, a iniciativa deve ser estimulada pela companhia, nao deixando 

nenhum comentario ser ignorado. Dessa maneira, com todo o conhecimento que sem tern em 
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maos, pode-se realizar as melhorias de forma adequada, provocando o sucesso da empresa e dos 

funciomirios, e, o bem-estar do consumidor. 

Com as novas atividades da empresa, os funciomirios se responsabilizam em desenvolver 

as modificayoes que vao gerar melhorias. 0 teatro ajuda na conscientizayao dos empregados. 

Numa pe9a, quando se expoe situa9oes vividas por eles, muitos se identificam com as tematicas 

apresentadas. Por vezes, o empregado nao consegue visualizar as conseqiiencias que simples 

a9oes podem exercer na empresa. Quando ele se volta apenas para a sua fun9ao, deixando de lado 

a importancia dos seus colegas de trabalho, ele se toma urn problema para a companhia. Assim, 

em vez de ajudar, ele acaba danificando a sinergia que deve ser gerada intemamente. 

Quando o funcionario, como expectador, se coloca no Iugar do ator ele percebe que o 

palco exterioriza a vida real. Ele pode se sentir intimidado ou ate envergonhado. Mas estes 

sentimentos irao faze-lo compreender de que forma agia, e como deve come9ar a agir. Dessa 

forma ele entende que essas mudan9as irao, nao s6 satisfazer a empresa, mas ele proprio. 

Hoje em dia, o ator que personifica urn personagem parece avisar o publico: "Olhem 
para mim! Vou ser fulano, vou fazer tais e tais coisas." E a seguir ele se poe a imitar o 
mais exatamente possivel aquilo que ele anunciara que iria indicar. Suponhamos que ele 
seja Romeu. Ele explica a plateia que esti enamorado, e o mostra... beijando Julieta. 
(STANISLAVSKiapudROUBINE. 1998, p. 177) 

0 ator tern urn grande trabalho na pe9a teatral, seja ele amador ou profissional, 

funcionario de urna empresa ou de urn grupo de teatro. As fases que ele passa para satisfazer a 

plateia remodelam sua maneira de vera vida e o mundo. Ele tern a oportunidade de ser outras 

pessoas, separar-se do seu "eu", mas sem deixa-lo ausente. Os laborat6rios e jogos teatrais 

estimulam a confian9a, a auto-estima, a no9ao do outro e do espayo. Eles ensinam a viver o 

mundo nao s6 no palco, mas tambem fora dele. Ou seja, o que se aprende no teatro pode ser 

utilizado no cotidiano. Urn exemplo disso e uma pessoa que se sente timida ao apresentar urn 

trabalho para urn grupo, seja no trabalho ou na escola. Muitas pessoas que passam pela 

experiencia do teatro, ou por seus laborat6rios, pode nao deixar de ser timida, mas aprende a criar 

urn personagem que se sente conform vel e conflante. 
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Assim, o teatro ajuda de inumeras formas, e, certamente, o marketing intemo pode usar os 

seus atributos para desenvolver os funcionarios e a empresa. A encenayao atinge todas as 

pessoas, de cargos variados, ajudando na forma de agir, de pensar e de realizar. E certo que a 

atividade teatral ira satisfazer, abrilhantando o palco empresarial e sendo sucesso de publico 

todas as vezes em que for apresentado. 
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