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Análise no Setor Bancário: Endomarketing x Motivação  
 
 

Andressa Lilian Lisboa da Fonseca 

 
 

RESUMO 

 
O objetivo deste artigo é analisar, segundo a percepção dos colaboradores a 

influencia do endomarketing implantado em uma organização com atuação no setor 

bancário. O propósito deste estudo é avaliar a, motivação dos funcionários em 

relação ao ambiente de trabalho, mediante aos benefícios percebidos, sendo estes 

tangíveis ou intangíveis. Com base na percepção dos colaboradores, foi realizada 

uma avaliação da estratégia de endomarketing utilizada pela empresa. Para 

alcançar o resultado, foi realizada uma avaliação por meio da aplicação de um 

questionário para abordar o assunto em questão, com os funcionários de uma 

agência. De acordo com os resultados apresentados, tendo como base o 

endomarketing, 99,99% dos funcionários sentem-se motivados a manter-se na 

organização por causa dos benefícios, programas e ações implantadas pela 

empresa as quais favorece o colaborador na sua vida pessoal. Conclui-se que a 

empresa apresenta um excelente ambiente de trabalho.   

 
Palavras-chave: Endomarketing, setor bancário, motivação 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Nos dias atuais, as empresas perceberam a importância em valorizar seus 

recursos humanos, entenderam que o ser humano além de ser movidos por 

desafios, são motivados por benefícios e salários atrativos para que então esses 
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“desafios” sejam executados de forma eficiente e eficaz, agregando valor e lucro 

tanto para a empresa quanto para o colaborador . 

Nota-se que empresas que possuem um sistema bem integrado e atrativo de 

endomarketing, possuem baixa rotatividade de funcionários, e os mesmos uma vez 

dentro dessas organizações ficam por muito tempo, apesar dos desafios que lhes 

são impostos, esses profissionais sentem-se felizes e acomodados onde estão. 

O setor bancário vem crescendo á cada dia, e sua competitividade no 

mercado também, hoje o grande foco das empresas é o cliente, mas o talento 

humano é muito importante no negócio, pois é essencial para o sucesso 

organizacional. 

Os clientes atualmente estão mais exigentes e bem informados, sabem sobre 

os serviços e custos dos mesmos, podendo assim comparar e escolher qual 

instituição bancária atenda melhor sua demanda, então o foco deve estar na 

qualidade dos serviços prestados e no bom atendimento, pois uma vez que o cliente 

fica satisfeito com os serviços prestados gera lealdade dos clientes. 

Neste trabalho será destacado a importância e motivação na visão dos 

colaboradores, referente ao sistema de endomarketing no setor bancário, com 

aplicação da pesquisa no Banco Sol e agencia 2010. 

O objetivo desta pesquisa é identificar através de um questionário respondido 

pelos colaboradores se eles se sentem motivados a trabalhar através do sistema de 

endomarketing implantado pela organização em análise. 

A motivação deste trabalho reside no fato de que esse assunto pode ser de 

interesse do setor bancário nacional, pois uma vez que um sistema de 

endomarketing bem implantado, os colaboradores estarão mais motivados para 

trabalhar e então consequentemente uma organização poderá obter mais lucros, 

neste raciocínio este artigo irá analisar como é utilizada as ferramentas de 

endomarketing nesta instituição bancária, sendo uma das mais importantes do 

Brasil. 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

    Analisar o sistema implantado de endomarketing utilizado pelo Banco Sol,  e a 

influência na motivação dos funcionários 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

  -  Analisar o sistema de endomarketing implantado pela empresa 

  - Analisar através de questionário a satisfação / motivação dos funcionários em 

relação ao sistema de endomarketing utilizado 

  - Analisar através deste estudo se o endomarketing motiva ou não os 

colaboradores 

  - Importância do endomarketing na motivação dos colaboradores 

 
1.2.3 Justificativa 

    Este artigo monográfico busca estudar a visão de endomarketing na 

instituição financeira Banco Sol,  também com auxilio de estudos bibliográficos sobre 

o assunto e o sistema implantado na organização escolhida. 

 
2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 ENDOMARKETING OU MARKETING INTERNO 

 
Ao passar dos tempos, as empresas começaram á perceber que a 

valorização dos seus recursos humanos, influenciava diretamente nos objetivos da 

organização como um “todo”, em especial nos seus resultados “lucros” e na 

satisfação do seu público interno e externo. Nota-se que quando seus colaboradores 

exercem seu trabalho motivados, automaticamente o fazem com eficiência e eficácia 

trazendo mais lucro para a organização e disseminando de forma espontânea 

através dos seus colaboradores as boas práticas exercidas pela empresa, refletindo 

para todos os stakeholders os valores positivo para marca. 

Esses processos de interação e valorização dos colaboradores de uma 

organização, pode-se atribuir aos conceitos de endomarketing ou marketing interno 

como são conhecidos. Esses termos, são sinônimos e se firmaram no Brasil na 

década de 1990, através dos professores Saul Faingaus Bekin e E  Beirodt, segundo 

Gronroos (2003, p 102) 

De acordo com Bekin (2004, p 89), um dos percussores no tema o significado 

de endomarketing é: 
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O endomarketing consiste em ações de marketing dirigidas ao público 

interno da empresa ou organização. Sua finalidade é promover entre os 
funcionários e os departamentos os valores destinados a servir cliente ou, 
dependendo do caso, o consumidor. Essa noção de cliente, por sua vez, 
transfere-se para o tratamento dado aos funcionários comprometidos de 
modo integral com os objetivos da empresa (BEKIN, 2004, p.03). 

 
Com base nos temas relacionados anteriormente, a valorização dos 

colaboradores consiste também em manter a equipe bem informada. De acordo com 

Spiller e al. (2011, p.118) a equipe deve ter acesso á: (i)comunicação interna, 

(ii)conhecimento e práticas para fidelização da cultura organizacional, 

(iii)capacitação e promoção de funcionários como forma de reconhecimento. 

Empresas com colaboradores felizes, ou seja “motivados” em seu trabalho, 

tendem á “bater suas metas”, preservar uma boa imagem e ter qualidade na 

execução de suas atividades, gerando satisfação dos cliente atuais e gradualmente 

aumentando sua carteira de cliente. Pois a empresa em si reflete ao publico de 

modo geral a reflexão que seus colaboradores repassam. Neste contexto, uma vez 

que estes estão motivados a boa imagem da empresa, será uma consequência dos 

resultados do endomarketing implantado na mesma, Esses valores serão os 

paradigmas do comportamento individual e coletivo na busca de melhores índices de 

produtividade e qualidade em tudo que se faça, com base bibliográfica Wilson 

Cerqueira  (1994) 

Segundo Barreto e Crescitelli (2013), todos os esforços e objetivos de uma 

empresa podem ser negativos, e levarem á mesma ao fracasso se os colaboradores 

não estiverem motivados ou bem instruídos para exercerem seus papeis na 

organização 

 
Muitas tentativas de ações de relacionamento não dão certo (...) mas, 

na maioria das vezes, o que leva o relacionamento (com o cliente externo) ao 
fracasso é a falta de engajamento dos funcionários. Se os funcionários não 
estiverem, efetivamente, motivados a realizar o relacionamento. E convencido 
de suas vantagens, ele simplesmente não vai acontecer. (Barreto e Crescitelli 
2013, p. 35) 

 
 

O endomarketing é sem dúvidas um método fundamental de sobrevivência e 

sucesso para qualquer organização, quanto melhor elaborado e atrativo for os 

benefícios e programas implantados para os colaboradores, melhor será o 

desempenho dos mesmos e da empresa como um todo, Wilson Cerqueira  (1994) 
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Para BRUM (1998), o endomarketing é um programa de gestão que auxilia o 

(re) alinhamento da cultura organizacional através da comunicação e educação, que 

visa melhorar os laços duradouros entre empresa, funcionários e clientes. 

Segundo BRUM (1998), os responsáveis pelo endomarketing, são quatro 

áreas: marketing, rh, apoio da direção e associação dos funcionários. 

 

2.3   A COMUNICAÇÃO INTERNA NA ORGANIZAÇÃO 

 
Uma das ferramentas eficaz do endomarketing é a comunicação dentro da 

organização. Quanto mais clara e transparente for, melhor será o entendimento e 

execução dos processos, pois estarão bem definidos e a empresa caminhará para o 

mesmo objetivo.  

A comunicação interna é uma forma de interagir colaboradores e empresa. 

Segundo Brum (2005), quando uma empresa passa um e-mail ou algum documento 

com informações para seus colaboradores, estará praticando a comunicação 

interna. 

Diferentemente de comunicação interna, existe a comunicação empresarial. 

Cahen (1990, p.29) define da seguinte forma a comunicação empresarial: “é uma 

atividade sistêmica, de caráter estratégico, ligada aos mais altos escalões da 

empresa”. A partir dessa afirmação entende-se que a comunicação empresarial diz 

respeito aos interesses e planejamento estratégico da empresa onde serão 

elaborados planos de ações com os responsáveis para a execução dos mesmos. 

Apenas os envolvidos no assunto terão conhecimento da informação nesse caso, já 

a comunicação interna se destina a todos os colaboradores da empresa. Brum 

(2005) apresenta uma definição que corrobora com Cahen (1990), conforme é 

destacado á seguir: 

 
Marketing Interno é quando a empresa repassa a mesma informação, mas se 

utiliza de técnicas e estratégias de marketing para que seja absorvida de forma mais 
rápida e com maior intensidade. A partir do momento em que uma empresa utiliza 
apelos emocionais, como frases de efeito, imagem, fotografias e outros recursos 
visuais para comunicação com os seus empregados, está fazendo Marketing Interno. 
(BRUM, 2005, p. 42). 

 

Com base na literatura (BRUM, 1998), algumas das formas/canais de 

comunicação interna são: (i) e-mail, (ii) intranet, (iii) murais, (iv) jornais internos, (v) 
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revistas internas, entre outras. Com uma comunicação eficaz aumenta a integração 

entre empresa e colaboradores, fortalecendo assim a base de um bom 

relacionamento entre as partes. Segundo Argenti (2006) os colaboradores se 

sentem importantes dentro da organização, fazendo parte da empresa, e este fator 

pode gerar uma autovalorização no subconsciente do colaborador, sendo bom para 

o mesmo como para a própria organização: 

 
Quando notícias sobre determinada empresa chegam à imprensa ou 

aparecem na internet, os funcionários devem estar munidos de uma versão própria da 
historia, partida da empresa, para que se sintam parte da sua própria equipe. Essa 
estratégia também permite que as empresas tenham melhor controle de suas 
mensagens, depender do modo como a mídia os posiciona (ARGENTI, 2006, p. 175). 

 

Seguindo o mesmo raciocínio de Argenti (2006), os colaboradores têm em 

primeira mão os assuntos relacionados ao seu ambiente de trabalho, sentindo-se 

como parte integrante da historia e da própria empresa como um todo, agregando 

valor intangível á organização para o público interno e externo. 
 

2.3   DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL NA 

ORGANIZAÇÃO 

 

Desenvolvimento e treinamento de pessoal na empresa é um dos  tema 

importante do endomarketing, pois preparar o colaborador para o ambiente de 

trabalho é também um fator que influencia diretamente na sua motivação profissional 

dentro da organização. 

 Nos dias atuais, a qualidade de um produto ou serviço está atrelada a 

satisfação do cliente, independente se o produto é tangível ou intangível.  A cada dia 

os clientes ficam mais exigentes e tal fato pode aumentar a competitividade entre as 

empresas em servir ao cliente. 

Para satisfazer e manter os clientes, as empresas devem fabricar produtos e 

prestar serviços com qualidade. Para que isso ocorra de forma eficaz, precisa-se de 

colaboradores capacitados e bem treinados para que produzam com qualidade, 

necessitando assim que a empresa invista e incentive em treinamentos e 

desenvolvimento profissional, (GRONROOS -1995). 
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Segundo Chiavenato (2000, p.126). -treinar é “ato intencional de fornecer os 

meios para proporcionar a aprendizagem”, é essencial a disponibilização de 

materiais para execução das atividades impostas aos colaboradores, mas através do 

treinamento o colaborador aumenta o seu conhecimento e consequentemente irá 

desenvolver melhor suas atividades. 

Muitas empresas além de fornecer treinamentos que agregam valor aos seus 

colaboradores, fornecem incentivos tais como: (i) bolsas de estudo, (ii) cursos 

parciais ou integrais dando “up grade” na formação acadêmica, valorizando a mão 

de obra dos seus colaboradores e consequentemente agregando mais qualidade na 

execução dos serviços prestados, e também vale ressaltar a valorização pessoal do 

colaborador, Chiavenato (2000) 

 

2.4  CULTURA ORGANIZACONAL 

Dentre várias definições de cultura organizacional, uma delas Lacombe 

(2003) define da seguinte forma: 

 
conjunto de crenças, costumes, sistemas de valores, normas de 

comportamentos e formas de fazer negócios, que são peculiares a cada empresa, 
que definem um padrão geral para as atividades, decisões e ações da empresa e 
descrevem os padrões explícitos e implícitos de comportamento e as emoções que 
caracterizam a vida na organização (LACOMBE, 2003, p.355). 

  

 

 Cada empresa possui sua característica e forma de atuar, algumas bem 

diferentes das outras, e automaticamente os colaboradores tendem a se adaptar e 

disseminar através do seu comportamento. A partir desses comportamentos gera-se 

a identidade da empresa, fortalecendo cada vez mais sua cultura e valores 

estabelecidos. Para Gronroos (1995), a cultura é fenômeno holístico dentro da 

estrutura da organização, seus métodos e processos implantados, resultam na 

identidade da vida organizacional. 

 A cultura corporativa pode ser observada como os colaboradores se vestem, 

a forma como conversam entre si, a organização do ambiente. 

 O endomarketing nesse contexto, vem promover a implantação do 

comprometimento ao fazer com que os colaboradores se sintam como parte dessa 
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organização, direcionando seus colaboradores para a visão que deseja que eles 

sigam e se comprometam em executar sua missão corporativa. 

 Segundo Costa (2007, p 103), o colaborador que deseja permanecer dentro 

da organização, deverá exercer a visão da empresa bem como coloca-la em prática 

acentuando os valores de forma que tanto publico interno quanto externo possam 

perceber. 

 Daft (2003, p. 293), faz a seguinte definição: “cultura é o conjunto de valores, 

crenças orientadoras, conhecimentos e modos de pensar compartilhado pelos 

membros de uma organização e transmitindo aos novos membros como adequado” 

novos colaboradores ao entrarem na organização irão se espelhar nos demais, 

disseminando assim a cultura e costumes já existentes na organização. Também 

Daft (2003, p.336) diz que “uma das principais funções da cultura é regular as 

relações entre os membros da organização: como devem interagir, que tratamento 

devem dar-se, como resolver conflitos”.  

Com o intuito de atingir seus objetivos a cultura organizacional serve como 

guia para mostrar como o colaborador deve agir, cumprindo o seu papel mantendo 

boa relação interpessoal com os demais e preservando a boa imagem e bons 

costumes da organização. Kanter (2000), afirma que a cultura é a maneira como as 

pessoas trabalham alinhadas com a mensagem que recebem, assim como os 

valores, o ambiente e o estimulo que as rodeiam. 

O endomarketing auxilia de forma positiva a conservação e manutenção da 

cultura organizacional, uma vez que auxilia no planejamento estratégico para 

mudanças e inovações impostas pelas inovações do mercado atual. Com a 

participação dos colaboradores , através de opiniões, experiência e sugestões para 

melhorias cria-se uma oportunidade para a organização aprimorar e se diferenciar 

no mercado, aumentando sua competitividade e inovação, Kanter (2000) 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este trabalho foi elaborado através de pesquisas bibliográficas e também feita 

abordagem através da aplicação de um questionário, conforme apresentado no 

anexo 1, com 10 perguntas  aos colaboradores do Banco Sol da agencia 2010. 
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A pesquisa deste estudo é descritiva , explicativa e exploratória, apresenta 

perguntas fechadas aos colaboradores de forma a analisar a motivação dos mesmos 

a partir do sistema de endomarketing implantado pela organização em análise, essa 

pesquisa foi realizada no mês de Outubro de 2018. 

Foi entregue uma folha com o questionário para cada colaborador da agência 

2010, realizada a pesquisa de forma anônima. Foi esclarecido para os participantes 

o significado do assunto endomarketing e a intenção da pesquisa. Alguns 

colaboradores responderam no horário do seu intervalo, outros levaram para 

responder em casa para entregar no outro dia. Foi dado tempo e espaço para cada 

colaborador responder de acordo com sua disponibilidade e tempo. 

 

4 ANALISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Para análise do tema abordado neste trabalho, tem-se como estudo a 

instituição financeira, Banco SOL, hoje com mais de 90.000 colaboradores, quase 

600.000 milhões de clientes. Hoje ocupa a posição de maior banco privado do Brasil, 

e também já se estendeu para o exterior, estando presente 18 países. É sem dúvida 

uma grande organização muito bem estabilizada e é reconhecida por todo o mundo. 

Atualmente o Banco Sol possui um excelente sistema de endomarketing 

sendo alguns deles: intranet, e-mail corporativo interno, revistas internas para 

funcionários, programas de desenvolvimento, plano de carreira, feedebacks 

individuais, plano de reconhecimentos, app corporativo para colaboradores, (neste 

para tratar de assuntos de interesses do colaborador e ser atendidas suas 

demandas junto ao RH), subsídios para formação acadêmica e idiomas, auxilio 

creche, programa fique OK, o qual abrange auxilio jurídico, psicólogo e nutricionista. 

Esses são alguns dos projetos já em execução mais relevantes do sistema de 

endomarketing da organização. 

A empresa tem intenção de estar próxima aos seus colaboradores e atender 

suas demandas, também preza na melhoria continua dos seus processos e 

qualidades nos serviços prestados. Através de constante pesquisas com seus 

colaboradores a mesma busca sugestões de melhoria para maior satisfação, tanto 

do seu cliente interno quanto externo, permitindo assim uma relação mais 

consistente entre empresa-funcionário. 
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Para uma pequena amostra de estudo sobre o tema endomarketing, foram 

entrevistados 20 funcionários de uma das maiores agências da região sul do Brasil, 

sendo estes dados processados apenas para fins de trabalho de conclusão de 

curso. 

Após explicar para cada colaborador o significado e pesquisa sobre 

endomarketing, foram apresentadas as seguintes perguntas e seus respectivos 

resultados, como apresentado a seguir, nos gráficos de 1 a 10: 

 

GRÁFICO 1 - COMO VOCÊ AVALIA O SISTEMA DE 
ENDOMARKETING DO BANCO?

65%

35%

0%

Ótimo
Bom
Ruim

 
                                        FONTE: O autor (2018) 

 

No gráfico 1, pode-se concluir que a maioria dos colaboradores avaliam como 

ótimo o sistema endomarketing do banco. Considerando todo o sistema de 

endomarketing da organização, desde os benefícios dados até a forma eficaz de 

comunicação entre a empresa e o colaborador, os entrevistados 65% avaliam como 

ótimo o sistema implantado 
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GRÁFICO 2 - AS FERRAMENTAS UTILIZADAS NA COMUNICAÇÃO 
INTERNA POSSIBILITAM UMA INTEGRAÇÃO EMPRESA X 

FUNCIONÁRIO?

100%

0%

Sim
Não

                          
FONTE: O autor (2018) 

 

Segundo análise do gráfico 2, 100% dos colaboradores entrevistados 

admitem que há interação entre empresa x funcionário através das ferramentas de 

comunicação. Avaliando o ótimo sistema de comunicação da organização, através 

desta questão e repostas, a satisfação e reconhecimento dos colaboradores em 

relação a essa ferramenta é 100% eficaz. 

 

GRÁFICO 3 - VOCÊ CONSIDERA ATRATIVO OS BENEFÍCIOS 
OFERECIDOS PELO BANCO?

100%

0%

SIM
NÃO

                     
FONTE: O autor (2018) 

 

Segundo análise gráfico 3, todos os colaboradores concordam que os 

benéficos oferecidos pelo banco são atrativos. Com ótimos benefícios oferecidos, a 

empresa se destaca nessa questão onde 100% dos colaboradores concordam que 

os benefícios ofertados são atrativos, ressaltando que de modo geral as organização 



13 
 

financeiras atuais dos grandes bancos, tendem a oferecer bons benefícios para seus 

colaboradores, oque torna competitiva e atrativa suas vagas de emprego. 

 

GRÁFICO 4 – VOCÊ CONHECE AS AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS 
PELA SUA EMPRESA?

80%

20%

SIM
NÃO

                                                       FONTE: O autor (2018) 

 

Segundo análise do gráfico 4, 20% dos colaboradores não conhecem as 

ações sociais desenvolvidas pela empresa, porém a empresa informa á todos via e-

mail e pela intranet. Segundo relato de um dos colaboradores, a empresa informa 

em primeira “mão” todos os assuntos relacionados à organização inclusive os 

assuntos de ação social via e-mail interno para todos os colaboradores sem 

exceção, porém alguns colaboradores por falta de tempo e/ou interesse não se 

atentam á essas informações repassadas. 

 

GRÁFICO 5 - QUANTO O ENDOMARKETING É 
IMPORTANTE PARA O SEU TRABALHO?

80%

10%

0%

10%

Muito Importante
Pouco Importante
Não tem importanciA
Não sei responder

 
                                       FONTE: O autor (2018) 
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Segundo análise do gráfico5, 80% dos colaboradores acreditam que o 

endomarketing é importante no seu trabalho. Após entenderem oque significa o 

sistema de endomarketing como um todo, a maioria dos respondentes afirmaram ser 

importante, pois não está atrelado somente com a comunicação interna, mas 

também com os benefícios oferecidos. 

 

GRÁFICO 6 - A EMPRESA OFERECE PLANOS PARA 
AJUDA DE CUSTO PARA DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL?

100%

0%

SIM
NÃO

 
                                  FONTE: O autor (2018) 

 

Segundo análise do gráfico 6, todos os colaboradores tem ciência do programa de 

incentivos á formação acadêmica e subsídios oferecidos pela empresa, porém a 

maioria nunca utilizou, 75% dos respondentes foi devido a falta de interesse e outros 

25% é porque não foram contemplados no sorteio das bolsas ou perderam o prazo 

de inscrição para participar do sorteio. 

GRÁFICO 7 - NO QUE SE DIZ RESPEITO A “VESTIR A CAMISA” DA 
EMPRESA, VOCÊ SE CONSIDERA:

95%

0%
5%

Totalmente Comprometido

Parcialmente
Comprometido
Trabalho porque preciso

                          
FONTE: O autor 
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Segundo gráfico 7 e pesquisa realizada, a grande maioria dos colaboradores 

se dizem totalmente comprometido com a organização. Segundo a pesquisa este 

número equivale á 19 colaboradores que vestem a camisa, ou seja a empresa pode 

contar com eles para obter bons resultados e ter seus processos bem executados 

pelos mesmos. Os colaboradores se sentem comprometidos com a organização 

uma vez que os mesmos entendem que como empregados, têem suas obrigações e 

deveres a serem cumpridos. Nesse assunto nota-se o alcance eficaz da motivação 

dos colaboradores, pois uma vez que estão felizes e motivados, tendem a se 

esforçar no seu trabalho para que a empresa alcance melhores resultados com 

esses esforços. 

 

GRÁFICO 8 - QUANTO TEMPO VOCÊ TEM DE 
EMPRESA?

20%

25%
55%

1 á 3 anos
3 á 5 anos
Acima de 5 anos

 
                               FONTE: O autor (2018) 

 

Analisando gráfico 8, a maioria dos colaboradores apresenta mais de 5 anos 

de empresa. Neste sentido, ao que pode-se concluir a empresa é boa, pois possui 

baixa rotatividade, uma vez que grande parte dos colaboradores tem muitos anos 

trabalhando na mesma empresa. Para uma empresa com baixa rotatividade 

entende-se que é um bom lugar para se trabalhar, pois se o colaborador esta 

trabalhando feliz, ele permanece onde está por um período maior de tempo. 
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GRÁFICO 9 - INDICARIA UM AMIGO OU PARENTE PARA 
TRABALHAR NA EMPRESA?

100%

0%

SIM
NÃO

 
                                         FONTE: O autor (2018) 

 

Analisando gráfico 9, pode-se considerar que esta empresa é boa para 

trabalhar, sendo que 100% dos colaboradores indicariam um amigo para trabalhar 

na mesma. Esse resultado é satisfatório para pesquisa, e entende-se que o sistema 

de endomarketing está atingindo seus objetivos em relação as pessoas que ali 

trabalham. 

 

GRÁFICO 10 - QUE QUALIFICAÇÃO VOCÊ DARIA 
PARA SUA ORGANIZAÇÃO?

90%

10% 0%

Ótima
Boa
Ruim

 
                            FONTE: O autor (2018) 

 
Segundo análise do gráfico 10, a maioria dos colaboradores consideram 

ótima a organização correspondendo á 18 pessoas, e 2 consideram boa. Podemos 

mais uma vez considerar que é uma ótima empresa para trabalhar. Nenhuma das 

respostas foi desfavorável, ao que pode-se considerar nessa questão que a 

empresa é sim um ótimo lugar para trabalhar. 
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Com o resultado das respostas da aplicação do questionário, concluiu-se que 

a organização é ótima para se trabalhar. Ainda de acordo com os participantes, não 

foram apresentadas respostas que desfavorecesse a organização, bem como o 

sistema implantado do endomarketing que cumpre bem o seu papel: motiva e 

fideliza seus colaboradores. 

Com base nas pesquisas bibliográficas realizadas nesse trabalho, o papel do 

endomarketing é motivar as pessoas para trabalharem felizes e gerar bons 

resultados para a organização. Desta forma, visto que na organização estudada, a 

cada ano seus lucros vem aumentando consideravelmente. Neste contexto, conclui-

se que seus sistemas e processos em relação as pessoas estão bem estabelecidos 

e trazendo ótimos 

 
5 CONCLUSÃO 

 
O propósito deste estudo foi avaliar a motivação dos funcionários em relação 

ao ambiente de trabalho em uma organização com atuação no setor bancário, 

mediante aos benefícios percebidos, sendo estes tangíveis ou intangíveis. Com 

base na percepção dos colaboradores, foi realizada uma avaliação da estratégia de 

endomarketing utilizada pela empresa. Para alcançar o resultado, foi realizada uma 

avaliação por meio da aplicação de um questionário no mês de agosto de 2018 para 

abordar o assunto em questão. 

De acordo com os resultados apresentados, tendo como base o 

endomarketing, 99,99% dos funcionários sentem-se motivados a manter-se na 

organização por causa dos benefícios, programas e ações implantadas pela 

empresa as quais favorece o colaborador na sua vida pessoal. Conclui-se que a 

empresa apresenta um excelente ambiente de trabalho.   

Em relação ao tema proposto neste trabalho sobre endomarketing, bem como 

as pesquisas bibliográficas estudadas, comparando com o sistema implantado pela 

empresa, conclui-se que o Banco Sol possui um ótimo sistema de endomarketing 

implantado. Ao analisar a empresa “estudada”, concluí-se também que seu sistema 

de endomarketing tem atingindo o objetivo proposto que é motivar e manter seus 

funcionários, segundo informações fornecidas pelos seus colaboradores. Até o 
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fechamento desta pesquisa não foi observado nenhuma resposta que 

desfavorecesse a organização. 

O Marketing interno mostra-se eficaz e eficiente na organização analisada, 

mostrando também o valor que a mesma dá para seus colaboradores, pois todos os 

seus programas e ações voltadas as “pessoas”, trazem muitos benéficos pessoal e 

profissional tanto para o colaborador quanto para a organização. 

Nesta pesquisa, pode-se acrescentar a literatura em relação ao 

endomarketing, que essa ferramenta é eficaz e eficiente quando bem implantada, 

através dos estudos e pesquisas, pode-se afirmar que o sistema funciona e trás 

ótimos resultados. 

A pesquisa foi limitada apenas a uma agência com apenas 20 colaboradores. 

Devido a complexidade que seria para coletar uma amostra maior, já que se trata de 

uma empresa S/A multinacional, e para fins de conclusão de curso, a intenção era 

avaliar o sistema de endomarketing implantado, nesse estudo foi satisfatório os 

resultados. 

Para futuras pesquisas, o ideal seria coletar maior quantidade de pessoas 

respondentes, por se tratar de um assunto de interesse tanto da organização quanto 

dos colaboradores. Atualmente é fácil encontrar artigos e pesquisas sobre o 

assunto, o que pode ajudar em futuras pesquisas. 
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APÊNDICE 

 
COMO VOCÊ AVALIA O SISTEMA DE ENDOMARKETING IMPLANTADO NA 

SUA ORGANIZAÇÃO? RESPONDA O QUESTIONÁRIO ABAIXO: 

 

1- Como você avalia o sistema de endomarketing do Banco? 

Ótimo (  ) 

Bom (  ) 

Ruim (  ) 

2- As ferramentas utilizadas na comunicação interna possibilitam uma integração 

empresa x funcionário? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

3- Você considera atrativo os benefícios oferecidos pelo Banco? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

4- Você conhece as ações sociais desenvolvidas pela sua empresa? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

5- Quanto o endomarketing é importante para o seu trabalho? 

Muito importante (  ) 
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Pouco importante (  ) 

Não tem importância (  ) 

Não sei responder (  ) 

6- A empresa oferece planos para ajuda de custo para desenvolvimento 

profissional? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

7- No que se diz respeito a “vestir a camisa” da empresa, você se considera: 

Totalmente Comprometido (  ) 

Parcialmente Comprometido (  ) 

Trabalho porque preciso (  ) 

8- Quanto tempo você tem de empresa? 

1 á 3 anos (  ) 

3 á 5 anos (  ) 

Acima de 5 anos (  ) 

9- Indicaria um amigo ou parente para trabalhar na empresa? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

10- Que qualificação você daria para sua organização? 

Ótima (  ) 

Boa (  ) 

Ruim (  ) 

 
 


