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discussões informais e pesquisas online", indica Luciane.
Uma das empresas que
apostou nesse conceito foi a
Empório Body Store. De acordo com Tobias Chanan, CEO
da companhia, uma marca se
constrói nos detalhes do dia a
dia e o alinhamento da comunicação entre a equipe interna é fundamental para que a
entrega seja a esperada pelos
clientes. "0 aprendizado que
tivemos foi comprovar que o
alinhamento entre quem somos e porque existimos será
decisivo para atingir os objetivos da companhia", destacou em seu depoimento ao
Oito Endobranding.
A ideia é que as marcas
não sejam parte das estratégias de comunicação, mas
sim parte estratégica da consolidação da proposta do negócio como um todo. A verdade da empresa deve estar
imbuída na atitude e na certeza de seus funcionários que
criam e transformam juntos
o resultado final, materializando mais que um produto:
uma identidade.

na

uma série de experimentos e
constataram que frases repetidas, depois de um tempo, são
absorvidas mais facilmente pelos ouvintes. Quem escuta, aos
poucos, fica familiarizado com
o argumento.
Quem trabalha no dia a dia
com essa estratégia sabe que
uma boa fixação não nasce do
dia para a noite. "Endobranding é um processo que demanda certo tempo e envolvimento. Em geral desenhamos
um modelo de trabalho em
conjunto e vamos adequando as rotas de acordo com as
necessidades e de forma integrada com o cliente", conta
Luciane Paim sobre o trabalho
desenvolvido pela agência
CONHEÇA BEM
Oito Endobranding.
A EMPRESA
Assim como o desenvolvimento
E para a implementação
e a fixação de qualquer marca, dessa estratégia, um passo se
os resultados do endobranding torna essencial. "A única etanão são automáticos, afinal, não pa que é fundamental e não
dá pra construir uma marca res- podemos abrir mão é iniciar
peitada, seja ela para o público todo e qualquer trabalho a
interno ou externo, em apenas partir de uma profunda imeruma ação. Um estudo desenvol- são no contexto interno da emvido pela Universidade da Cali- presa em questão através de
fórnia confirma essa premissa. entrevistas, grupos de discusOs pesquisadores realizaram são, observação participante,

cio

Meira, doutor em Marketing
pela UFGRS e professor do
Instituto Legislativo Brasileiro.
Na nova edição do livro
Administração de Marketing,
os renomados autores Philip
Kotler e Kevin Keller já trazem
esse conceito e destacam se
tratar de "atividades e processos que ajudam a informar e
inspirar os funcionários". Sendo o endobranding, o gerenciamento da marca, por exemplo,
em um programa motivacional
para funcionários, nos eventos
que forem planejados, no plano de carreira estabelecido, ou
em alguma outra ação envolvendo a organização.

ações, que podem ser desde o
oferecimento de cursos, treinamentos, benefícios agregados e campanhas específicas
se torna uma ferramenta para
diminuir a rotatividade de
pessoal e dar mais motivação,
eficiência e qualidade de vida
aos colaboradores.
Um conceito que surge
como novidade e tem se mostrado eficiente ao trabalhar em
conjunto com outras estratégias para o público interno é
o endobranding. A ideia é fortalecer uma identidade interna
a ser compreendida e valorizada por funcionários de uma
organização.
"Endobranding é a forma
da a instituição vender, humanizar e difundir uma mensagem, um determinado conceito ou uma ideia que a empresa
acredite fortemente aos seus
colaboradores. É trabalhar
a mesma identidade visual e
começar a ter uma estratégia
de uniformização na marca
para que ela tenha uma cara
facilmente assimilada, memorizada e aceita pelo público
interno", indica Paulo Ricardo
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Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 2, n. 22, p. 34-36, set./ out. 2013.

