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Olhar para dentro de casa e lidar com um funcionário com a mesma preocupação que se tem 
com um consumidor é obrigação para uma empresa responsável. E um mecanismo que pode ser 
um ponto de partida para as companhias que pretendem seguir esse caminho é o 
endomarketing. 
 
O termo representa a construção de uma estratégia de marketing interno, em que o alvo das 
empresas é justamente seu corpo de funcionários. A diferença em ser ou não ser responsável 
está numa companhia considerar ou não fundamental que a estrutura interna corresponda à 
imagem divulgada externamente. 
 
Como o funcionário também é um consumidor, o fato de trabalhar numa empresa que assume 
atitudes responsáveis gera orgulho e acaba influenciando positivamente o comportamento do 
público interno. Ele se identifica mais fácil com os valores da empresa e tem mais chances de 
admirá-la — explica Ana Guedes, uma das sócias da Zelig Comunicação e Marketing, agência 
especializada em comunicação interna.  As dez empresas mais admiradas pelo público externo 
são admiradas porque os funcionários fazem algo de bom para o mercado. Funcionários são a 
face real da empresa para o cliente. São pessoas e podem ajudar ou atrapalhar o negócio da 
empresa. 
 
Como exemplo do que uma companhia pode fazer para difundir conceitos entre seus 
funcionários, Ana lembra de um caso de uma clínica que resolveu trabalhar o consumo 
consciente nos seu quadros. Para isso, desenvolveu uma cartilha, explicando a importância de se 
preservar o planeta, e criou um concurso interno convidando os funcionários a inventarem 
soluções de como diminuir o consumo de energia e água. 
 
Dessa forma, eles deixaram claro internamente que eram uma empresa que se preocupava com 
questões ambientais. Alinharam seus quadros com o valor que a empresa passa para o mercado 
conta Chris Calmon, a outra sócia da Zelig. — Os funcionários podem não estar engajados com 
os objetivos das empresas por diferentes razões: por não conhecerem as metas, por estarem 
desmotivados, por questões pessoais, problemas em casa etc. O endomarketing tem 
basicamente duas funções: informar e motivar. 
 
Márcio Sanches, diretor da CliniMarketing, uma empresa de consultoria especializada na área da 
saúde, sugere o trabalho de endomarketing para ambientes de alta complexidade — no seu 
caso, hospitais. Ele diz que é importante para um funcionário a idéia de que a empresa esteja 
zelando por ele. 
 
É importante realizar campanhas que mostrem ao funcionário como suas atividades e escolhas 
são importantes para a empresa — diz ele, que também é médico.  A área hospitalar tende a ter 
um consumo excessivo por conta das preocupações com saúde e higiene. Todo cuidado é 
importante no uso de material descartável e em lavar mãos e equipamentos constantemente. 
Mas alguns diretores se preocupam corretamente em economizar água. Isso pode ser feito 
através de campanhas internas, mostrando que o cuidado não precisa significar excesso. 
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