
ickey, Minnie, Pato 
Donald. Magic King
dom, Epcot Center, 
Disney's Hollywood 
Studios. Os persona-
gens da Disney estão 

arraigados no imaginário popular há déca
das. Seus parques bonitos e limpos são fonte 
de encantamento da entrada à saída. Mas se 
engana quem pensa que esse é o complexo 
de entretenimento mais famoso de Orlando 
- e um dos principais do mundo - apenas 
por isso. Os funcionários da empresa, cha
mados de cast members ("membros do elen
co", em por tuguês) , são a alma do negócio. 

Fantasiados de personagens, alocados 
nas lojas, lanchonetes e a t rações - ou, ain
da, designados para a limpeza - eles são os 
responsáveis por perpetuar o clima de ma
gia do mundo Disney para os visitantes das 
mais variadas idades e culturas. Mas por 
que os cast members se entregam de corpo e 
alma a essa missão? 

O fato de a companhia saber cuidar 
de quem cuida de seus clientes finais é 
um motivo de peso. E aí entra o endoma-
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rketing, uma forma de marketing aplica
da ao público interno que busca dar um 
"gás" nos funcionários para melhorar 
o desempenho deles e, de preferência, 
criar engajamento. 

Esse engajamento significa predispo
sição para fazer mais do que é esperado, 
fruto de um compromisso autêntico com 
os objetivos da organização e da equipe. 
E não há como negar: o comprometimen
to dos colaboradores é uma vantagem 
competitiva valiosa em um mercado cada 
vez mais distante do oceano azul de Chan 
Kim e Renée Mauborgne, no qual as em
presas criam novos mercados e tornam a 
concorrência irrelevante. 

Porém, uma maior dedicação às me
tas estratégicas e à motivação no trabalho 
não são as únicas vantagens do marketing 
interno. "Um programa bem feito também 
garante: I) a preservação da cultura corpo
rativa; 2) a melhoria no processo de tomada 
de decisão; 3) a construção de uma visão 
sistêmica, ou seja, o entendimento, pelo co
laborador, de seu papel no todo", enumera 
Daniel Costa, diretor de planejamento da 

consultoria Santo de Casa Endomarketing, 
agência especializada em ações para o pú
blico interno das empresas. 

TUDO NA PRÁTICA 
"Em nenhuma das empresas pelas quais 
passei tive a oportunidade de observar 
um endomarketing tão efetivo quanto o da 
Disney. A companhia me mostrava o quão 
fundamental eu era para o sucesso do ne
gócio, e eu entendia perfeitamente como 
meu trabalho contribuía para isso", diz 
o administrador Humberto Isquerdo, 27 
anos, hoje em uma consultoria de marketing 
de médio porte. 

Ele também já passou por duas grandes 
empresas no Brasil - uma do setor de ban
cos, outra do segmento de bebidas. "Sentia-
-me valorizado na Disney: recebia uma gra
na legal para quem tinha 21 anos na época, 
podia entrar nos parques de graça, compra
va os produtos com descontos, morava em 
um condomínio só para intercambistas, tinha 
transporte de graça para o hotel onde traba
lhava... Nem precisa dizer o quanto eu era 
motivado", relembra. 
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Mas o que fazer para o endomarketing 
dar certo? Luis Pessoa, coordenador do 
MBA de Marketing do IAG, escola de ne
gócios da PUC-Rio, considera essenciais o 
comprometimento das l ideranças e a ut i l i 
zação de métricas para avaliar seus resul
tados. A compreensão de que o endoma
rketing não lida apenas com a motivação 
das pessoas, mas também com o entendi
mento dos processos, é fundamental. "O 
colaborador tem de entender qual é o seu 
papel na organização, como o seu trabalho 
afeta as demais áreas da corporação e de 
que forma impacta o desempenho final da 
empresa", explica Pessoa. 

Marcia Ballariny, coordenadora dos cur
sos de planejamento de comunicação da ES-
PM-RJ, complementa: "para o endomarke
ting dar certo, a comunicação interna tem de 
ser interativa e bidirecional - empresa fala 
e escuta os funcionários". A comunicação 
interna é parte do composto de endomar
keting adaptado dos clássicos qua
tro Ps do marketing: produto, preço , 
p raça e promoção. 

F A L H A NOSSA 
Pense rápido: o que dizer de um canal de 
comunicação interna com um texto difícil, 
longo e desconexo com a estratégia da com
panhia? Acertou quem respondeu "furada". 
A boa comunicação, para Marcia Ballariny, 
deve seguir cinco Ss: sintética; sintonizada 
com a estratégia da organização; sistemáti
ca, para passar as mensagens continuamen
te; simpática, com textos atraentes; segmen
tada para os diferentes públicos internos. 

A AES Eletropaulo, multinacional do se
tor de energia, por exemplo, reformulou sua 
comunicação há três anos, depois de perce
ber que ela era burocrát ica demais e estra
tégica de menos. As mudanças vão desde a 
segmentação dos canais à atuação voluntá
ria de funcionários como agentes de comu

nicação. "Hoje, temos um webmail mensal 
com dicas de l iderança só para os gesto
res e um programa diário sobre segurança 
para o corpo técnico", exemplifica Aglaê 
Prado Gonçalves, gerente de comunicação 
interna da empresa. 

"Os agentes nos passam informações 
relevantes de suas unidades. O trabalho 
é essencial para uma comunicação efi
ciente em uma empresa com unidades 
dispersas geograficamente e com a co
municação centralizada", comenta. E, de 
acordo com pesquisa interna, as mudanças 
tornaram a comunicação mais confiável, 
transparente e satisfatória. 

No entanto, há fatores de risco que cos
tumam impedir uma comunicação interna 
adequada. Eles são, para Daniel Costa, in
congruência, ansiedade, indicadores con
traditórios e preconceito. Incongruência 
é a empresa estabelecer metas, mas não 
disponibilizar recursos e infraestrutura 
para o cumprimento delas. Ansiedade sig
nifica a fixação de prazos pouco razoáveis . 
Indicadores contraditórios são, por exem
plo, uma empresa de call center colocar a 
meta de atender melhor aos seus clientes 
e, ao mesmo tempo, os atendentes ficarem 
menos tempo com esses clientes ao telefo
ne. Preconceito é crer que os funcionários 
dos níveis operacionais não se interessam 
pela estratégia da companhia. "Dois pe
dreiros foram questionados sobre o que 
faziam. O primeiro disse que levantava 
uma parede; o segundo, que construía uma 
catedral", compara Daniel. 

COMO SERÁ AMANHÃ 
Algumas tendências da comunicação inter
na - fundamentais para o sucesso do endo
marketing, como já se viu - são o aumento 
do orçamento da á rea e a contratação de 
mais pessoas - profissionais mais bem pre
parados tecnicamente e mais experientes. 

"A gestão de assuntos ligados à cultura 
organizacional pela comunicação interna, 
antes responsabilidade do RH ou deixada 
de lado pelas empresas, é outra tendência", 
diz Marcia Ballariny. 

Daniel Costa aponta mais duas possibili
dades: mais t ransparência da comunicação 
formal - a própria empresa divulga infor
mações antes dadas pela " rádio-peão" - e 
mais foco da comunicação na demanda do 
empregado. Para ele, as organizações ten
derão a priorizar assuntos de interesse dos 
colaboradores na comunicação interna, 
como part icipação nos resultados, qualida
de de vida e economia doméstica. Parece 
que aqueles temas exclusivamente de inte
resse da empresa, como a forma de se en
quadrar a uma nova certificação ISO, não 
terão mais tanto destaque. 
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Text Box
Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 1, n. 9, p. 36-37, set. 2011.




