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INTRODUÇÃO: 

O endomarketing é um conceito que pode ser definido como “[...] realizar ações de marketing 

direcionadas ao público interno da empresa, com o fim de promover entre os seus funcionários e 

departamentos aqueles valores destinados a servir o cliente” (BEKIN, 1995, p. 34). Na pesquisa 

realizada neste projeto, analisou-se a suposição de que o endomarketing, por almejar o aumento do 

engajamento dos colaboradores, possui uma relação com o resultado financeiro de uma organização. 

Buscou-se responder, por meio de pesquisa bibliográfica e um estudo de multicasos, se ações de 

endomarketing podem resultar em algum impacto financeiro.  

A pesquisa teve como objetos de estudo Empresas Juniores, e analisou a relação entre o 

endomarketing e o engajamento dos seus membros, para que assim observar a relação entre 

engajamento e desempenho destes indivíduos. Assim, foi estudado o desempenho dos membros em 

relação ao desempenho da organização, que foi medido em quantidade de projetos realizados, visto que 

estes são as fontes de renda destas organizações. Desta forma, foi analisada a relação entre o 

desempenho organizacional e o resultado financeiro. 

METODOLOGIA: 

Neste estudo foram utilizados dados secundários incluindo livros, estudos, pesquisas, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos e outras publicações relevantes. Procurou-se 

utilizar os principais autores brasileiros consolidados referentes ao tema, assim como pesquisas mais 

recentes desenvolvidas por universidades para suportar a hipótese criada.  
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Para testar esta hipótese foi feito um estudo de multicaso 

sobre três empresas juniores. Dessa forma foi possível comparar 

empresas juniores de diferentes ambientes institucionais (público e 

privado) assim como com diferentes objetivos (comercial e social). 

As análises de resultados foram feitas em cada Empresa Júnior de 

forma individual e também de forma comparativa entre os resultados 

da Empresa Júnior B com a Empresa Júnior A e da Empresa Júnior 

B com a Empresa Júnior C (Figura 1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A análise de cada Empresa Júnior foi feita através dos quadros 1 (Empresa Júnior A), 2 (Empresa 

Júnior B) e 3 (Empresa Júnior C): 

Empresa Júnior A:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Gráfico de representação das 
empresas juniores propostas– 

Fonte:Elaboração Própria 

Quadro 1. Quadro de Resultados da 
Empresa Júnior A – Fonte: Elaboração 

Própria 
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Dentre os pontos analisados em relação à Empresa Júnior A, um dos pontos que mais chama 

atenção foi que, ao discutir sobre os possíveis impactos que o melhor desempenho poderia ter no 

resultado financeiro da organização, os Diretor de Projetos e o Diretor do Financeiro foram os que mais 

falaram e mencionaram diferentes formas em que, na percepção deles, isso aconteceu. “A nossa fonte 

de renda são projetos, então assim, o engajamento e o desempenho tem diretamente um impacto 

financeiro. Quanto mais as pessoas estão envolvidas, quanto mais as pessoas estão engajadas, mais 

elas estão comprometidas com o projeto, consequentemente o projeto entrega resultados melhores” 

(Entrevistado 8).  

Empresa Júnior B:  

 

 

 Em relação aos resultados da Empresa Júnior B, pode-se destacar que todos os membros da 

diretoria entrevistados disseram acreditar que o engajamento impacta o desempenho dos membros e 

consequentemente o resultado financeiro da organização como um todo. Para o Diretor do Comercial, 

“o resultado financeiro é uma consequência [...] do engajamento e do desempenho” (Entrevistado 6). 

Empresa Júnior C:  

Quadro 2. Quadro de Resultados da 
Empresa Júnior B – Fonte: Elaboração 

Própria 
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Nas discussões com a Empresa Júnior C, obteve-se algumas falas importantes dos membros da 

diretoria. Foi dito pelo Diretor de Projetos que “O foco é sempre no crescimento pessoal e profissional, 

com isso o resultado financeiro passa a ser apenas uma consequência de um bom desempenho” 

(Entrevistado 14). O Diretor Financeiro afirmou, ainda, que a diretoria trabalhava duas vezes mais para 

conseguir implementar as ações e endomarketing, mas que isso era feito visando o resultado que se 

esperava obter, visando o crescimento do resultado financeiro da organização como um todo. 

Ao comparar a Empresa Júnior B com a Empresa Júnior A, pode-se notar, por exemplo, que na 

Empresa Júnior B, todos os membros sentiram o resultado de todos os objetivos propostos pelas ações 

de endomarketing. Mesmo isso não tendo acontecido na Empresa Júnior A, nas duas organizações foi 

unânime a percepção de que as ações de endomarketing, de alguma forma, impactaram no desempenho 

e no resultado entregue pelos membros. Em outras palavras, mesmo não sendo percebido por todos um 

maior engajamento pessoal ou dos membros, ainda assim notou-se um melhor desempenho proveniente 

das ações de endomarketing realizadas.  

Quadro 3. Quadro de Resultados da 
Empresa Júnior C – Fonte: 

Elaboração Própria 
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Já na análise comparativa entre Empresa Júnior B e a Empresa Júnior C, constata-se que os 

principais pontos estabelecidos e conclusões são as mesmas. Notou-se um aumento no engajamento 

com base nas ações de endomarketing, que impactaram o desempenho dos membros e 

consequentemente o resultado financeiro da empresa júnior, sendo diferente apenas os fatores 

mencionados em relação a como esses impactos aconteceram. 

 

CONCLUSÕES: 

Ao ponderar a análise de resultados feita de forma a analisar individualmente cada Empresa 

Júnior, podemos extrair algumas conclusões. Primeiramente, se demonstrou na prática o acontecimento 

da cadeia de relações propostas pelo estudo. Desse modo, mostrou-se que o endomarketing impacta o 

engajamento, o engajamento impacta desempenho e o desempenho impacta o resultado financeiro. 

Pode-se concluir também, através da cadeia de relações estabelecidas, que o endomarketing impacta 

o resultado financeiro.  

Extraiu-se também como conclusão algumas diferentes formas nas quais o engajamento impacta 

o desempenho. São elas uma maior qualidade de entrega e uma maior percepção de qualidade por 

parte do cliente. Ambos resultam na geração de valor para o cliente que, por mais que não se traduza 

diretamente em resultado financeiro, também é relevante.  

Coletou-se também como importante resultado diferentes fatores de impacto do desempenho no 

resultado financeiro. Foram citados os fatores: indicação da organização para terceiros, aumento nas 

vendas, aumento da capacidade produtiva - dentro disso: realização de um maior número de projetos, 

membros mais capacitados/com maior capacidade de produção, atração de mais membros para fazerem 

parte da empresa júnior e uma maior participação dos membros em projetos.  
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