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RESUMO

O presente trabalho buscou Identificar e, ao mesmo tempo, explicar acerca da importância do marketing como fator motivador do público 
interno nas empresas e seus impactos nos resultados internos e externos. Para tanto foi adotada a metodologia de pesquisa bibliográfica em 
livros, artigos e sites na internet, que serviram como valiosas ferramentas para analisar e compreender o poder do endomarketing na vida 
profissional dos colaboradores, nas suas relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho e como instrumento motivacional capaz de 
conduzir às metas institucionais almejadas. A pesquisa apresenta conceitos de marketing voltado tanto para o público interno quanto externo; 
fala do poder da comunicação no âmbito dos processos que cerceiam o endomarketing e apresenta evidências acerca da motivação como fator 
imprescindível à qualidade dos resultados. Assim sendo, o estudo mostrou que o endomarketing contribui, positivamente, para o estabelecimento 
de um satisfatório clima organizacional, na medida que estreita a relação entre os diversos departamentos e, sobretudo, contribui para a 
motivação dos colaboradores que passam a estreitar suas relações interpessoais em prol do alcance de resultados estratégicos organizacionais. O 
estudo mostrou, ainda, que uma boa política de remuneração, por si só, não é autossuficiente para garantir o engajamento satisfatório dos 
colaboradores frente às atividades que precisam ser realizadas com eficiência e eficácia em prol do alcance das metas, mas que, ao invés disso, 
medidas alternativas como a criação de um programa de endomarketing devem ser adotadas neste sentido, pois pode vir a ser a solução, de 
custo relativamente baixo, que se pretende como alternativa eficaz em prol do alcance de resultados. Contudo, o grande desafio é adequá-los às 
necessidades do público interno e mostrar-se eficiente e capaz de suprir todas as necessidades com o tráfego de informações e a geração de 
conhecimentos úteis relacionados à empresa que os colaboradores precisam obter para orquestrar suas atividades com a cumplicidade e 
qualidade almejadas. Por este motivo e por meio da metodologia de pesquisas bibliográficas com as finalidades exploratória e descritiva, este 
trabalho busca compreender e apresentar o emprego do endomarketing nas empresas como importante ferramenta para disseminação de 
informações e conhecimentos no âmbito interno da organização, na condução de fatores que resultam na motivação do cliente interno e, 
consequentemente, seu valor para o alcance de resultados almejados.
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