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RESUMO

Este artigo apresenta um estudo bibliométrico sobre  Endomarketing, que é uma importante
ferramenta de gestão diferenciada, em que se destacam a importância dos clientes internos ou
colaboradores.  Foram  analisados  29  artigos  através  de  buscas  nos  principais  periódicos
nacionais que vão da classificação B1 a B3, e contempla 25 artigos publicados entre os anos
de 2010 a 2016. Dos 25 encontrados 23 foram analisados por fazer parte do recorte ao qual o
estudo se propõe a realizar. Analisou-se o período da publicação, gênero dos autores, número
de autores por publicação, titulação dos autores, publicação por autor e número de artigos por
instituição. Os resultados apontaram para uma pequena produção sobre o assunto no Brasil e
no âmbito da administração pública verificou-se a existência  de apenas dois artigos sobre
Endomarketing e nenhum sobre inovação na administração pública.  A maioria dos artigos
possui dois autores, sendo a revista de eletrônica de administração (READ) o periódico que
apresenta maior número de publicações. A maior parte dos artigos foi publicado nos anos
2013 e 2014. Conclui-se que os pesquisadores, especialmente na área pública, ainda não se
deram conta da importância de pesquisar sobre Endomarketing, o que pode, também, mostrar
um caminho para a nova geração de pesquisadores.
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ABSTRACT

This article presents a bibliometric study on Endomarketing, it is an important differetiated
management tool, in which the importance of internal customers or collectors is highlighted.
A total of 29 articles were analyzed through searches in the main national journals ranging
from B1 to B3, and includes 25 published between the years 2010 and 2016. Of the 25 found
23 that  were  analyzed  for  beign  part  of  the  cut  that  the  study proposes  to  perform.  We
analyzed the period of publication, authors´ gender, number of authors per publication, author
´s title, author´s publication and number of articles per institution. The results pointed to a
smalll production on the subject in Brazil and in the scope of the public admiinstration there
were only two articles on Endomarketing and none on innovation in public administration.
Most of the articles have two authors, the electronic journal of administration (READ) is the
journal with the largest number of publications. Most of the articles were published in the
years 2013 and 2014. It is concluded that the researches, especially in the public area, have
not yet realized the importance of research on Endomarketing, which may also show a way
for the new generation of researches.

Keys-words: Bibliometrics. Endomarketing. Internal communication.
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1 INTRODUÇÃO

Preocupadas com a comunicação interna, as empresas tem procurado alternativas para torná-
la mais eficaz; importando que os resultados sejam percebidos não só no âmbito interno, mas,
também, pelos seus interlocutores externos. Sendo assim, os ganhos observados na qualidade
da comunicação interna devem se manifestar, também, na qualidade dos produtos, serviços e
no atendimento prestado pela organização.

O Endomarketing surge também da necessidade que as empresas e empresários tem em trazer
para perto de si seus funcionários, fazendo com que estes possam participar mais ativamente
do processo de decisão empresarial. É a partir daí que surge a ideia de cliente interno, fazendo
com que as organizações busquem antes vender seus produtos para seus funcionários para que
estes possam vendê-los para seu público externo com muito mais afinco. BRUM (2003).

Esta proximidade com o cliente interno fará com que este se torne muito mais íntimo do
processo de gestão e  decisão empresarial  e,  injetará  nele  ainda uma dose de motivação e
autoestima, sentimentos que podem ser decisivos para a realização de um trabalho eficiente e
eficaz.  Observando-se  a  importância  do  tema,  que  nos  faz  enxergar  de  fato  como  os
colaboradores devem ser vistos no contexto organizacional, ou como diria Brum (2003, p. 49)
“os  colaboradores  são  aqueles  que  participam  ativamente  da  construção  da  marca  e  da
reputação da empresa, o trabalhador que presta seu serviço consciente do que faz, para quem
faz e  por  que faz.  A autora  lembra  ainda  que “ninguém gosta  daquilo  que  não conhece;
ninguém luta por uma meta que não sabe qual é, e ninguém informa sobre o que não sabe”.

À luz dessas considerações, a questão orientadora do presente estudo foi pesquisar quais as
características  das  publicações  relativas  ao  Endomarketing,  veiculadas  em  periódicos
nacionais,  nos  anos  de  2010 a  2016.  A contribuição  esperada  desta  pesquisa  é,  além da
identificação das características apontadas sobre o tema,  estimular  futuras pesquisas sobre
Endomarketing.

Este artigo foi estruturado em cinco seções. A primeira trata da introdução; a segunda é o
marco  teórico,  na  qual  são  abordadas  algumas  contribuições  de  autores  quanto  ao  tema
proposto.  A terceira apresenta os procedimentos metodológicos.  A quarta seção mostra os
resultados  encontrados  e,  na  quinta,  são  apresentadas  a  conclusão  e  as  propostas  para
pesquisas futuras em relação ao tema.

Todas as buscas foram realizadas no período entre fevereiro de 2017 a junho de 2017. A
seleção de artigos foi feita em conformidade com o assunto proposto, sendo descartados os
estudos  que,  apesar  de  constarem  no  resultado  da  busca,  não  apresentaram  informações
relevantes ao trabalho.



2 ENDOMARKETING

Antes de começar a falar de Endomarketing, é preciso entender o conceito de marketing, já
que deste ele se deriva. Marketing é uma palavra em inglês derivada de market, que significa
mercado. 
Esta palavra, “é utilizada para expressar a ação voltada para o mercado. Assim, entende-se
que a empresa que pratica o marketing tem o mercado como a razão e o foco de suas ações”
(ARRUDA, et al, 2005, p. 2).

Geralmente o marketing é descrito como a arte de vender produtos, e segundo Kotler (2005,
p. 6) de acordo com uma definição social, “marketing é um processo societal por meio do
qual indivíduos e grupos obtem aquilo de que necessitam e que desejam com a criação, a
oferta e a livre negociação de produtos e serviços”.

Drucker, citado por Kotler (2005) aprofunda este conceito defendendo que “o objetivo do
marketing é tornar a venda supérflua. A meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que
o produto ou serviço se adapte a ele e se venda por si mesmo”.

Num conceito entusiasta, Souki (2000, p. 231) considera:

Marketing é paixão pelo serviço extraordinário. 
Pelo deslumbramento dos clientes. Marketing é o 
ápice da criatividade e da comunicação no
intuito de servir cada vez melhor, para servir cada 
vez mais. Marketing é a habilidade de comunicar-
se de forma impecável com os clientes. Comunicar
é possuir uma imagem interna e passar essa 
imagem para os outros. É mostrar seu produto ou 
serviço com orgulho.

Souki (2000) relata que o atendimento pleno das necessidades e desejos dos consumidores
passou a ser uma condição básica para a sobrevivência e o crescimento das organizações que
fazem parte de tal cadeia produtiva. Assim, é necessário que os agentes que compõem cada
elo  desta  cadeia  conheçam  profundamente  as  necessidades,  os  desejos  e  os  hábitos  de
consumo dos consumidores de seus produtos.

2.1 CONCEITO, DEFINIÇÃO E OBJETIVOS

Endomarketing é uma palavra criada por Saul Bekin e patenteada por ele em 1995. Entende-
se por Endomarketing as ações de marketing voltadas aos empregados de uma empresa. Tem
como  objetivo  mobilizá-los  com  vistas  a  um  alinhamento  necessário  para  alcançar  os
objetivos e metas da organização. BEKIN (2005).

Cerqueira  (2005)  escreve  na  obra  “Endomarketing,  educação  e  cultura  para  a  qualidade”
(2005) que os sistemas de Endomarketing pretendem difundir uma linguagem cultural própria
e homogênea em toda a empresa, para que funcionários de todos os níveis falem a mesma



língua e compartilhem do mesmo conjunto de valores. Na visão do autor em  consequência
disso se dará um maior comprometimento deste com a instituição formando um espírito de
equipe, aumentando os níveis de produtividade.

Bekin (2005) através de sua vivência no ramo empresarial diz que o termo  Endomarketing
está  fundamentado  na  importância  da  adesão  a  estratégias  de  marketing  voltadas  para  o
público  interno  como diferencial  para  as  organizações  e  o  desenvolvimento  por  meio  do
comprometimento de todas as pessoas envolvidas no processo produtivo da organização.

Para o alcance de melhores resultados Bekin (2005), propõe mobilizar o público interno para
que eles  tenham uma razão pela  qual  trabalhar.  Bekin (2005,  p.  6)  observa  que “mesmo
empresas estatais, de economia mista, ou setores governamentais exercem papel de atender ao
público,  o  cidadão  contribuinte:  consequentemente,  em maior  ou  menor  grau,  necessitam
aplicar ações de Endomarketing”.

Brum (2003) nos diz que Endomarketing visa remover os obstáculos para que todos possam
olhar na mesma direção e tenham uma visão compartilhada da empresa em todos os seus
itens, coimo gerenciamento, serviços, produtos, mercado, etc. A autora afirma também que o
propósito do Endomarketing é vender uma boa imagem da empresa aos seus funcionários.

Partindo de sua grafia, a palavra  Endomarketing por si só já se define,  Endo descende do
grego e quer dizer “ação interior” ou “movimento para dentro”, deste modo o Endomarketing
representa, “marketing para dentro”, sendo toda e qualquer ação de marketing voltada para a
satisfação e aliança do público interno com o intuito de melhor atender aos clientes externos.

Kotler  (1998)  defende  que  marketing  interno  é  como  uma  empreitada  bem-sucedida de
contratar,  treinar  e  motivar  funcionários  competentes  que  desejam  acolher  bem  aos
consumidores e ele ainda enfatiza que o marketing interno deve ocorrer antes do externo.

A respeito de marketing interno, Kotler (2005, p. 49):enfatiza:

Os empregados produzem mais quando são bem  
escolhidos,  treinados,  motivados  e  respeitados.  
Isso não ocorre  em  uma  empresa  que  
simplesmente contrata aos montes, dá aos 
empregados  pouco  ou  nenhum  treinamento,  
pouca autonomia decisória e ainda vive 
criticando o seu trabalho. Esses empregados tem  
grande possibilidade de se tornarem sabotadores  
dentro da empresa. Não é recomendável contratar 
empregados  antes  que  a  administração  superior  
tenha  definido  claramente  os  valores,  visão,  
missão, posicionamento e do público-alvo da  
empresa.  Só  então  se  deve  sair  em  busca  das  
pessoas certas  para treiná-las apropriadamente  e  
lhes delegar  responsabilidades sabendo que elas  
“viverão a marca da empresa”.



Endomarketing é, segundo Bekin (2005, p. 47), “um processo cujo foco é alinhar, sintonizar e
sincronizar para implementar  e operacionalizar  a estrutura organizacional  de marketing da
empresa que visa e depende da ação para o mercado e a sociedade”.

Sendo assim, o  Endomarketing  nada mais é que o uso de ações de marketing direcionadas
para o público interno em busca de uma maior potencialidade dos meios para se alcançar os
objetivos organizacionais, como mesmo diz Bekin (2005, p. 42) “Endomarketing é a extensão
da clássica função do marketing só que voltada para dentro da organização”.

Já Brum, (2003), em sua análise, passeia pelos conceitos que formam o Marketing interno, e o
define: “é dar ao funcionário educação, carinho e atenção, tornando-o bem preparado e bem
informado para que possa se tornar também uma pessoa criativa e feliz, capaz de surpreender,
encantar  e  entusiasmar  o  cliente”.  Acrescenta,  ainda,  que  “é  um  esforço  feito  por  uma
empresa para melhorar o nível de informação e, com isso, estabelecer uma maior aproximação
com o seu funcionário”. Segundo a autora, o marketing interno está mais voltado para um
processo de comunicação interna.

Conforme Bekin (2005, p. 47) Endomarketing tem por objetivo:

Facilitar e realizar trocas, construindo lealdade no 
relacionamento com o público interno 
compartilhando os objetivos empresariais e 
sociais  da  organização,  cativando  e  cultivando  
para  harmonizar  e  fortalecer  essas  relações  e  
melhorando,  assim,  sua  imagem e  seu  valor  de  
mercado.

Brum (2003) complementa que  Endomarketing não é só vender para dentro,  é vender um
produto internamente e ainda, de preferência, antes que ele seja divulgado para os clientes
externos.

Deste modo, não há como escapar que a mudança aconteça de fora para dentro da empresa,
mas  sim  de  dentro  dela  para  o  ambiente  externo,  os  incentivos  devem  ser  orientados
primeiramente começando a agregar valor ao público interno.

Bekin (2005) ainda faz contraponto com o marketing que se utiliza de pesquisa de mercado,
usando  desta  no  Endomarketing através  de  pesquisa  entre  funcionários,  direcionando  o
marketing  aos funcionários  para implementação de projetos  baseados no desempenho das
pessoas na organização com intuito de reter clientes internos, especialmente os bons, pois
como no marketing  um dos objetivos  é  fidelizar  clientes,  a empresa  deve fidelizar  o seu
quadro  de  funcionários  a  fim  de  tê-los  engajados  nas  práticas  empresariais  e,  sobretudo
motivados.  Delgado e Benavides (2010, p.95) aconselham a se pensar que: “O marketing
interno capacita os recursos humanos sobre onde atuar e dão a visão para fazê-lo, além de
algumas técnicas”.

Essa motivação é aspecto decisivo na relação empresa-empregado, porque todas as pessoas
possuem expectativas e que a todo o momento são postas em prova por meio da comparação
com a realidade que lhe é proposta,  Bekin (2005, p. 79) cita algumas destas como sendo
quatro  pontos  essenciais,  consistindo  em:  Reconhecimento  pelo  trabalho  realizado;



Reconhecimento de sua importância  como indivíduo na empresa;  Remuneração adequada;
Possibilidade de avanço profissional.

Brum (2003,  p.  15)  destaca  que  “fazer  Endomarketing  nada  mais  é  do  que  oferecer  ao
colaborador educação, atenção e carinho, tornando-o bem preparado e melhor informado, a
fim de que possa ser uma pessoa criativa e feliz, capaz de surpreender, encantar e entusiasmar
o cliente”. Então, se a empresa colocar como ponto de vista que ela necessita do cliente não só
o externo, este será um princípio que levará a iniciação do processo de valorização do capital
humano da empresa através de estratégias que farão com que o desperdício de tempo sem
ação seja reduzido, iniciando, enfim, o uso do Endomarketing.

2.2 A IMPORTÂNCIA DO ENDOMARKETING

A comunicação interna é um dos principais fatores de sucesso para que os projetos de uma
empresa  sejam  um  sucesso. Para  melhor  fixar  a  importância  dessa  atividade,  o
Endomarketing surge para dar um diferencial a empresa que o adota, favorecendo o alcance
de uma posição competitiva, ao mesmo tempo em que proporciona, aos seus colaboradores,
melhores condições de qualidade de vida no trabalho e fora dele (MARINS, 2006, p.02).

Kempenich (1997) faz uma dura crítica às empresas, quando lembra que a grande reclamação
dos funcionários é a de que são os últimos a saber das novidades; este autor lembra que, não
raro,  os  funcionários  ficam sabendo  das  novidades  da  empresa  fora  de  seu  ambiente  de
trabalho. O autor salienta ainda que é corriqueiro fazer um amplo projeto de comunicação
para o lançamento de um novo produto ou de uma nova marca da empresa e desconsiderar o
público  interno.  “Quando  você  se  esquece  do  funcionário,  você  esquece  do  segundo  ou
terceiro  aspecto  mais  importante  em  termos  de  grupo  de  influência  e  envolvimento”.
(Kempenich, 1997, p. 72). 

O Endomarketing é uma forma de gestão que integra as funções da organização ajudando os
administradores  a  implantar  a  cultura  da  motivação,  na  qual  os  funcionários  são
constantemente  incentivados  para  o  desenvolvimento  conjunto,  mantendo  a  empresa
competitiva  diante  da  velocidade  das  mudanças  (ADAMI,  SILVEIRA,  2000).  Tanto  o
marketing  como  o  Endomarketing exercem  um  papel  fundamental  na  consolidação  da
imagem organizacional e no atendimento dos mercados-alvo.

É sabido que  as  relações  internas  afetam o  comportamento  da  equipe  frente  aos  clientes
(CERQUEIRA, 2005; KOTLER, 1998; NICKELS e WOOD, 1999. Assim, ao promover a
melhoria  no relacionamento  interno da equipe,  a agilização e  transparência  dos fluxos de
comunicação,  a  introdução  de  mudanças  nas  atitudes  e  comportamentos,  as  práticas  do
marketing interno favorecem o desenvolvimento, nos funcionários, de uma consciência que
todas as suas ações devem voltar-se para a satisfação das necessidades dos clientes onde,
segundo Bekin (2005, p. 7) reside toda a sua importância. Dessa forma, o marketing interno
pode contribuir para a formação de uma vantagem competitiva para as empresas, pois formar
uma equipe motivada e comprometida com os resultados da organização e com a satisfação



do cliente atende uma das principais características da vantagem competitiva, ser de difícil
imitação (PORTER, 1989).

Brum (2003) reforça  a  teoria  em que defende que o  Endomarketing não  é  moda,  é  uma
necessidade  imediata  das  empresas  que  querem  crescer,  se  desenvolver  ou  apenas
permanecerem vivas no mercado nos próximos anos.

Apesar da eminente necessidade de as empresas de todos os portes (pequenas, médias  ou
mesmo  as  multinacionais)  voltarem  suas  atenções  ao  público  interno,  muitas  ainda  nem
conhecem o  Endomarketing.  Bekin  (2005,  p.  34)  fala  que  “as  empresas  brasileiras  estão
praticando  ações  de  Endomarketing  às  vezes  de  forma  consciente  e  outras  de  forma
puramente intuitiva”, mas que, por outro lado, todos reconhecem a necessidade de mobilizar
seu público interno.

2.3 ENDOMARKETING NO SERVIÇO PÚBLICO

A gestão pública no Brasil está em processo de transição para uma gestão mais moderna, ágil
e  profissional,  focada  em resultados.  Contudo,  o  cuidado  com o  Endomarketing ainda  é
tímido  nas  instituições  públicas,  o  conceito  de  “cliente  interno”  associado  ao  servidor  é
relativamente novo (CARVALHO, 2010).

O serviço público brasileiro tem buscado ferramentas para melhorar sua prestação de serviços,
percebendo que a qualidade no atendimento que a iniciativa privada já percebeu faz tempo,
precisa ser,  também,  uma preocupação das entidades  governamentais.  Nesse sentido Lane
(2000) cita que a administração do setor público consistem, entre outras, na oferta de serviços
por parte dos órgãos públicos, tendo a sociedade como principal cliente. Já para Grönroos
(1995) no setor público, onde o serviço originalmente significa um elemento-chave, passou a
ser dominado pela burocracia excessiva e outros elementos negativos.

Para  Curvelho  (2008)  na  maioria  das  vezes  falta  interação  e  transparência  no  processo
comunicativo  interno  fazendo  com  que  os  funcionários  públicos  não  compreendam
determinadas políticas ou regras estabelecidas pela organização.

3 METODOLOGIA

O  presente  trabalho  foi  realizado  perante  uma  pesquisa  bibliográfica  sobre  o  tema  do
endomarketing nos períódicos brasileiros. Nessa base documental foram pesquisados artigos
científicos  publicados  em revistas  especializadas  que  tratassem sobre  o  tema  pesquisado,
objetivando o levantamento e a discussão a respeito do tema, tendo olhar especial sobre o
Endomarketing no serviço público.



A natureza desta pesquisa é de caráter qualitativo, pois trata de um “universo de significados,
valores,  motivos,  crenças  e  aspirações,  de  processos  e  fenômenos  que  não  podem  ser
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1996, p. 22), ou seja, mais do que
apontar e quantificar os dados, a pesquisa qualitativa insere em sua discussão uma análise
mais aprofundada dos mesmos.

Espejo et al (2009) explicam que indicadores de desempenho bibliométrico são úteis para
avaliar a pesquisa acadêmica, bem como orientar rumos e estratégias de pesquisas futuras.
Acerca da pesquisa bibliométrica, Cooper e Schindler (2003) definem como um estudo de
cunho descritivo, pois:

O  pesquisador  tenta  descrever  ou  definir  um  
assunto, normalmente  criando  um  perfil  de  um  
grupo  de  problemas,  pessoas  ou  eventos.  Tais  
estudos  podem envolver  a  coleta  de  dados  e  a  
criação da distribuição do número de vezes que o 
pesquisador observa um único evento ou 
característica.

Para o desenvolvimento da pesquisa foi feita a escolha dos periódicos para a coleta de dados,
realizada entre janeiro de 2017 e junho de 2017. Le Coadic (1996) discorre sobre a revista
científica, ressaltando que ela foi criada devido à necessidade de divulgação de pesquisa de
cunho científico. Os periódicos selecionados para a pesquisa foram inicialmente: Revista de
Administração  Contemporânea  (RAC),  Revista  de  administração  da  universidade  de  São
Paulo  (RAUSP),  Revista  de  administração  pública  (RAP),  Revista  de  administração  de
empresas  (RAE),  Revista  de  Administração  Mackenzie  (RAM)  e  Revista  eletrônica  de
administração  (READ);  estes  periódicos  foram escolhidos,  pois  são  as  mais  conceituadas
revistas nacionais (níveis B1 e B2 da CAPES / QUALIS), porém devido ao baixo número de
artigos encontrados foram feitas consultas também nos seguintes periódicos: Revista FECAP
(fundação escola de comércio  Álvares Penteado),  Revista  FACEF (centro universitário  de
Franca),  revista  de  administração  e  ciências  contábeis,  Revista  UNIMEP  (Universidade
metodista de Piracicaba) e Revista de administração e inovação (RAI).

Os artigos foram selecionados em corte  longitudinal,  que compreende os anos de 2010 a
2016, procedimento semelhante ao adotado por Catapan, Scherer e Espejo (2010). A forma
usada para a seleção dos artigos foi a presença da palavra “Endomarketing” no título do artigo
ou nas palavras-chave destes.

O universo da pesquisa ficou em 25 artigos, os quais foram lidos e analisados previamente
para  verificar  se  realmente  tratavam  do  assunto  Endomarketing.  Após  este  filtro,  foram
excluídos  aqueles  que  não tratavam especificamente  do  tema,  com uma  redução para  23
artigos.  Segundo  Cooper  e  Schindler  (2003),  uma  população  é  o  conjunto  completo  de
elementos sobre os quais se deseja fazer algumas inferências.

A próxima fase foi a tabulação das variáveis selecionadas e levantadas nos artigos. Após a
tabulação, gráficos e tabelas foram montados, para melhor ilustração dos resultados obtidos.
Segundo Bruni (2008), os gráficos representam uma das mais simples formas de transmissão
das informações contidas em diferentes conjuntos de dados.



4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após  a  leitura,  levantamento  e  tabulação  das  informações  dos  artigos  selecionados,  o
resultado do estudo bibliométrico é apresentado nesta seção.

Dos 23 artigos analisados, 15 foram escritos por apenas um autor, 6 foram escritos por dois
autores, um por três autores e um por quatro autores, conforme demonstra a tabela 01.

Tabela 01: Número de autores por artigo

Fonte: Dados pesquisados pelo autor (2017)

Percebe-se a predominância de pesquisas com apenas um autor,  representando 65,00% do
total  da amostra,  porém com um número considerável  de artigos  com mais  de um autor,
26,0% com dois ou mais autores; fato que ilustra uma tendência de pesquisas em conjunto nos
artigos publicados e relacionados com Endomarketing.

O número de artigos por gênero é apresentado na tabela 02.

Gráfico 02: Artigos por gênero

Fonte: Dados pesquisados pelo autor (2017)

Nota-se que houve um empate entre os gêneros masculino e feminino quanto a autoria das
pesquisas, demonstrando que o assunto é de interesse e tem sido pesquisado tanto por homens
quanto de mulheres.,  onde foram colocados todos os autores e  coautores e depois feita  a
divisão.

Na tabela 3 estão os artigos em relação às publicações por periódicos na área de administração
de empresas.

NÚMERO DE AUTORES POR ARTIGO

QTDE AUTORES QTDE ARTIGOS %

1 AUTOR 15 65

2 AUTORES 6 26

3 AUTORES 1 4

4 AUTORES 1 4

TOTAL 23

NÚMERO DE AUTORES POR GÊNERO

QTDE AUTORES QTDE ARTIGOS %

HOMEM 17 50

MULHER 17 50

TOTAL 34



Tabela 03: Artigos por periódico

Periódicos Qtde

READ 5

RAI 4

RAE 3

FECAP 3

FACEF 3

Revista de administração e ciências contábeis 2

UNIMEP 2

MACKENZIE 1

RAUSP 0

RAP 0

RAC 0

TOTAL 23

Fonte: Dados pesquisados pelo autor (2017)

A  predominância  é  de  artigos  publicados  na  revista  READ  (Revista  de  administração
eletrônica), com cinco artigos, ou 21,7% do total, seguida pela RAI (Revista de administração
e inovação)  com quatro artigos,  ou 17,4% do total.  A RAE (Revista de administração de
empresas),  a  Revista  da  FACEF (Centro  Universitário  de  Franca)  e  a  revista  da  FECAP
(Fundação  de  escola  e  comércio  Álvares  Penteado)  tem  três  artigos  publicados  cada,
representando 13,0%.

Os anos das publicações das pesquisas foram destacados na tabela 4.

Tabela 04: Ano das publicações

Fonte: Dados pesquisados pelo autor (2017)

PUBLICAÇÕES POR ANO

ANO DAS PUBLICAÇÕES QUANTIDADE

2010 1

2011 2

2012 3

2013 5

2014 5

2015 3

2016 4



Verificou-se na tabela 4 que entre os anos de 2010 e 2016, todos os anos tiveram artigos
publicados, não havendo exceção, ao contrário, com um crescimento, especialmente nos anos
de 2013 e 2014, com cinco artigos  publicados em cada um desses anos,  e mesmo tendo
havido decréscimo nos anos seguintes,  em relação  aos  primeiros  anos de  pesquisa foram
maiores.

Sobre a titulação dos autores das pesquisas, estas se manifestaram da forma mostrada abaixo
(Tabela 5). 

Tabela 05: Titulação dos autores da pesquisa

Fonte: Dados pesquisados pelo autor (2017)

A maioria dos autores tem o nível de especialista, num total de 17 ou 50% do total, seguidos
dos graduados, 10 ao todo, ou 29% do total, na sequência vem os mestres, com 4, ou 12% do
total, doutores com 3, ou 9% do total e um pós doutor que corresponde a 3% do total dos
autores.

Nota-se que a  maioria  dos autores  das  pesquisas tem o nível  acima da graduação,  o  que
demonstra que a maioria dos que estão pesquisando sobre o tema de Endomarketing. Alguns
deles  chegando,  inclusive,  no  decorrer  do  período  estudado,  a  realizarem  novos  estudos
ondem aumentam sua titulação.

Foi verificado ainda que, dos 25 artigos publicados, sendo 23 estudados, a maioria (17 deles)
partiu de autores e/ou universidades do Sudeste do país. Vários dos autores pesquisados, no
decorrer do período analisado continuaram a estudar o Endomarketing, chegando a publicar
monografias de graduação, especialização ou mesmo dissertações de mestrado sobre o tema,
como é o caso de autor,  como um TCC de especialização em 2014 (artigo publicado no
mesmo  ano)  e  de  uma  pesquisadora,  com uma  dissertação  de  mestrado  em 2013  (havia
publicado artigo em 2012).

A maioria dos estudos enquadrou-se no modelo teórico-empírico, com 86,5%, e apenas 13,5%
dos trabalhos caracterizaram-se como ensaios teóricos.  A tabela  06 apresenta a proporção
encontrada quanto ao enquadramento dos estudos, que representa que um sexto dos estudos é
ensaio  teórico,  demonstrando  que  a  preferência  desse  tipo  de  estudo  por  parte  dos
pesquisadores recai na opção de teórico-empírico.

TITULAÇÕES DOS AUTORES DA PESQUISA

QTDE  TÍTULAÇÃO %

Graduação 10 29

Especialização 17 50

Mestrado 4 12

Doutorado 3 9

Pós Doutorado 1 3

TOTAL 34



Tabela 06: Enquadramento dos estudos relacionados ao Endomarketing

Enquadramento dos estudos Qtde

Teórico empírico 86,5%

Ensaio teórico 33,5%

Total 100,0%

Fonte: Dados pesquisados pelo autor (2017)

Observando a tabela 6, visualiza-se que, a cada quase 90% dos estudos encontrados sobre
Endomarketing  são  realizados  na  esfera  do  setor  privado,  nos  levando  a  concluir  que  as
entidades públicas não conhecem ou não utilizam a ferramenta.

CONSIDERAÇÕES

Os artigos pesquisados demonstram que a produção acadêmica sobre o assunto ainda não é
grande, mas vem aumentando e principalmente se aprofundando, haja vista que nos últimos
anos foram publicadas algumas dissertações sobre o tema. O interesse em olhar para o cliente
interno  das  organizações  ainda  é  um fato  que,  na  prática,  é  recente  no  Brasil,  mas  vem
recebendo cada vez mais a atenção devida.

Detectou-se que a maioria dos artigos foi escrito por apenas um autor, seguido por  artigos
publicdos por dois autores, verificou-se que homens e mulheres demonstram interesse pelo
tema na mesma quantidade, ficando empatados em número de autores por gênero. 

A  revista  READ (Revista  de  administração  eletrônica)  foi  o  periódico  onde  mais  foram
publicados  artigos,  com um total  de  cinco artigos  sobre  o  tema,  seguido da  revista  RAI
(Revista  de  administração  e  inovação),  pelas  revistas  RAE (Revista  de  administração  de
empresas), revista da FECAP (Fundação de escola e comércio Álvares Penteado) e FACEF
(Centro universitário de Franca), com 3 artigos cada.

Os anos em que mais foram publicados artigos sobre o tema foram os anos de 2013 e 2014,
com 7 publicações em cada ano, seguido pelo ano de 2015, em que ocorreram 6 publicações
sobre Endomarketing.

Quanto  à  titulação  dos  autores  das  pesquisas  foi  verificado  que  a  maioria  deles  tinham
especialização,  ocorrendo  em 11 casos,  seguidos  de  mestres,  10  autores,  dos  doutores,  8
autores e depois dos que tinham apenas a graduação, 5 autores.

O presente artigo limitou-se a analisar parte dos artigos publicados acerca do tema (periódicos
classificados como B1, B2 e B3). Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se diversificar
a  pesquisa,  incluindo  monografias,  teses  e  dissertações  entre  os  trabalhos  pesquisados,
tornando, dessa forma, a pesquisa mais abrangente e representativa.



Assim,  numa  breve  análise  conclusiva,  pode-se  verificar  que  as  abordagens  de
Endomarketing apresentadas ao longo do trabalho, mostra que pouco estudo a respeito tem
sido produzido, refletindo a pouca atenção dada pelas empresas brasileiras ao tema, de certa
forma caminhando ainda lentamente no reconhecimento desta fundamental forma gerencial.
As empresas precisam entender os benefícios que se revertem em produtividade e qualidade
ao se acreditar em fazer o colaborador se sentir parte desta organização, acreditando em seu
potencial,  especialmente no serviço público brasileiro,  onde o atendimento é normalmente
percebido pelo usuário como muito distante e frio por parte do servidor.
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