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Marketing interno transmite foco no cliente a empregados. 
 
A atitude das empresas, seus valores éticos, o envolvimento emocional de seus funcionários e a 
capacidade de agregar relações afetivas adquiriram mais peso no processo de desenvolvimento 
das companhias do que a simples qualidade industrial do produto e preço com que chega ao 
mercado. Por tudo isso, um fator determinante para o sucesso de uma empresa, sem dúvida, são 
as relações pessoais internas. Ações simples de endomarketing costumam construir de forma 
eficaz a imagem da empresa perante seus funcionários, fazendo com que eles reflitam esta 
imagem para os clientes. 
 
Um dos objetivos do marketing interno é eliminar possíveis ruídos na comunicação entre os 
funcionários, orientando para o mesmo objetivo, com foco no cliente. A área de Recursos 
Humanos (RH) da LG, fabricante de eletroeletrônicos e celulares, recentemente precisou agir 
rápido para amenizar um problema que se tornou recorrente na sede da companhia. Clientes que 
não encontravam uma resposta satisfatória no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 
ligavam aleatoriamente para os departamentos da empresa com o objetivo de solucionar seus 
problemas. 
 
"O comportamento desse cliente quando chega a tal estágio é o de uma pessoa irada. Por isso, ao 
detectarmos o problema, passamos a criar um trabalho de conscientização do funcionário através 
de algumas palestras sobre o assunto. Eles foram treinados para atender o cliente sem alterar o 
estado emocional e encaminhar a reclamação à área responsável", comenta o gerente de RH da 
LG, Fábio Gurman. 
tabela de oftalmologia traduzia novo conceito  
 
Como ferramenta de comunicação, a empresa aplicou a Tabela de Snellen, usado pelos 
oftalmologistas, só que com mensagens escondidas. Na tabela, havia uma mensagem escrita 
dizendo ao funcionário, por exemplo, que era preciso mudar o olhar e não pensar mais na 
necessidade de vender, mas sim solucionar os problemas do cliente. 
 
"Não queríamos mais que o gerente vendesse, por exemplo 10 seguros, mas que atendesse bem 
o mesmo número clientes e encontrasse o serviço ou produto adequado para cada um", explica o 
superintendente da área de incentivos e campanhas, Julian Leandro Colombo. 
 
O executivo afirma que 97% dos bancários da instituição disseram ter entendido o novo conceito. 
O resultado, de acordo com Colombo, foi mensurado depois de três meses, quando o banco 
constatou que o cliente satisfeito é aquele que tem um mínimo de produtos com o Santander 
Banespa. "Conseguimos ultrapassar a nossa meta", comemora.  
 
Como política de incentivo, as equipes que se destacavam foram premiadas semanalmente com 
aparelhos eletroeletrônicos e, no final do trimestre, foram bonificados com dinheiro. O conceito do 
"Olho Vivo" virou uma estratégia permanente no Santander Banespa. 
 
Acostumada a desenvolver projetos gráficos para campanhas de marketing interno de grandes 
empresas, como o Grupo Telemar e a Petrobras, a Crama Design, um dia, se deu conta de que 
faltava uma preocupação maior com o endomarketing dentro de casa. A idéia do diretor Ricardo 
Leite foi fazer com que, independentemente da área, os funcionários respirassem o conceito da 
empresa para, assim, atender melhor o cliente. Há um ano, o executivo teve a idéia de criar um 
livro em que os autores seriam os 40 funcionários. "Queríamos que, do motoboy ao diretor de 
negócios da empresa, todos sentissem na prática como é feito o trabalho de criação. Cada pessoa 
fez uma página com um tema livre e, durante o processo para reunir os trabalhos e formatar o 
livro, fomos explicando várias ações que são necessárias para a construção de um folheto.  



Coisas básicas, mas que minha secretária, por exemplo, desconhecia. Hoje, ao atender ao 
telefone, ela já sabe como é confeccionado um folheto", comenta Leite. O executivo acredita que 
esse trabalho precisa ser feito continuamente porque se as ações forem estanques, a política pode 
parecer falsa e a equipe ficar desacreditada. "Criamos na empresa um lanche comunitário para as 
pessoas se reunirem como se estivessem na própria casa", diz Leite. Mas chega uma hora em que 
a ação torna-se rotina. Por isso, é preciso sempre bolar novas ações.  
 
Informalidade aproxima funcionários  
 
Para incentivar seus funcionários, a Novo Nordisk Indústria Farmacêutica resolveu quebrar o 
protocolo durante o encontro Inovação, que ocorre duas vezes ao ano, normalmente num hotel. 
No início do ano, o presidente da empresa apresenta os principais projetos e mostra aos 
funcionários quais serão as diretrizes. Em seguida, gerentes de cada setor dizem como pretendem 
alcançar suas metas. "Geralmente levamos especialistas em economia e marketing para oferecer 
palestras sobre as tendências de mercado. Durante o encontro de funcionários, oferecemos um 
jantar com música ao vivo para deixar a reunião mais leve. No final do ano, quando realizamos 
outro evento para apresentação dos resultados, repetimos a dose. Isso traz um grande resultado 
para o grupo", avalia Cristina Varella, diretora geral de RH da empresa. 
 
Outra ação de endomarketing adotada pela Novo Nordisk foi o livro "Acontecia enquanto eu 
nascia", da editora Friends Forever. A obra, criada pelo editor Abelardo Villas-Boas, é feita sob 
medida para cada criança e conta os acontecimentos da época de seu nascimento. No dia do 
nascimento do filho de cada funcionário, o laboratório dá como presente este livro, como forma de 
associar a imagem da empresa ao valor do funcionário para o grupo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 mar. 2006, Gerência, p. B-8.  
 


