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RESUMO 

 

Com o passar dos anos, novas linhas de pensamento vêm aprimorando os conceitos 
de marketing. Tendo em vista esse cenário e a rápida mudança no mercado e na 
dinâmica das organizações, o objetivo do presente trabalho é estudar duas dessas 
novas tendências existentes: o Neuromarketing e o Endomarketing. De forma mais 
detalhada, o objetivo geral é estudar de que maneira o Neuromarketing, através da 
neurociência, pode auxiliar na estruturação das campanhas de Endomarketing. Por 
se tratar de conceitos relativamente novos, principalmente o Neuromaketing, a 
literatura ainda se mostra de certa forma carente, principalmente quanto às 
abordagens do neuromarketing aplicado ao público interno das organizações. Esse 
fato, foi o principal motivador para o objetivo desta pesquisa. Para relacionar as duas 
teorias e tentar preencher essa lacuna existente, foi desenvolvida uma adaptação ao 
método FREGI, originalmente criado pelos autores franceses Patrick Reinvosé e 
Christophe Morin,. Este método resume em quatro etapas o processo exato que a 
empresa deve seguir para que a campanha possa atingir diretamente o cérebro 
primitivo (responsável pela tomada de decisões). A primeira etapa deste método 
buscou diagnosticar as frustrações dos colaboradores do Hotel Sombra e Água 
Fresca através de questionário aplicado presencialmente com 64 empregados, que 
correspondem a 42% do quadro de funcionários da empresa, como podemos 
visualizar nos 4 primeiros objetivos específicos deste trabalho. Em seguida deu-se 
sequência ao desenvolvimento do trabalho, a fim de elucidar o problema encontrado, 
e descrever de que forma as campanhas de Endomarketing podem tornar se mais 
eficazes através da aplicabilidade comprovada dos conceitos de Neuromarketing, 
atendendo assim ao último dos objetivos específicos.  

Palavras-chave: Neuromarketing; Endomarketing; Método FREGI; Público interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Over the years, new lines of thought have improved marketing concepts. In view of 
this scenario and the rapid change in the market and dynamics of organizations, the 
objective of this work is to study two of these new existing trends: Neuromarketing 
and Endomarketing. More in detail, the general objective is to study how 
Neuromarketing, through neuroscience, can help in structuring Endomarketing 
campaigns. Because these are relatively new concepts, especially Neuromaketing, 
the literature is still somewhat lacking, especially regarding the approaches of 
neuromarketing applied to the internal public of organizations. This fact was the main 
motivator for the purpose of this research. To relate the two theories and try to fill this 
existing gap, an adaptation to the FREGI method was developed, originally created 
by the French authors Patrick Reinvosé and Christophe Morin, this method 
summarizes in four stages the exact process that the company must follow so that 
the campaign can directly reach the primitive brain (responsible for decision making). 
The first stage of this method was exactly to diagnose the frustrations of the 
employees of the Hotel Sombra e Água Fresca, through a questionnaire applied in 
person with 64 employees, which correspond to 42% of the company's staff, such as 
we can visualize in the first 4 specific objectives of this work. After this, the 
development of the work was sequenced, in order to elucidate the problem 
encountered, and describe how Endomarketing campaigns can become more 
effective through the proven applicability of the concepts of Neuromarketing, of this in 
view of the latter of the specific objectives.  

Key words: Neuromarketing; Endomarketing; Method FREGI; Internal public. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Ao longo dos anos, o marketing vem se aprimorando cada vez mais. Novas 

linhas de pensamento, novas teorias recheiam esse mundo do conhecimento que 

busca incessantemente novas técnicas que possibilitem compreender mais a fundo 

os comportamentos do consumidor.   

 Quando falamos em consumidor, precisamos olhar não só para o consumidor 

externo, mas também para o consumidor interno, aquele que faz com que as 

organizações sejam humanas. Nessa linha de pensamento, surgiu o Endomarketing, 

com o objetivo de visualizar os empregados da mesma forma que se visualiza os 

clientes, ou seja, “vendendo” a empresa para o seu público interno antes de 

qualquer coisa. Portanto, o Endomarketing surge com uma série de propósitos, 

explicados neste trabalho, que têm o objetivo de aumentar o engajamento dos 

funcionários e sua produtividade nos seus postos de trabalho. Trata-se de uma 

potente ferramenta para disseminar a cultura organizacional por todos os níveis da 

empresa, bem como agregá-la a todos os processos desenvolvidos pela empresa, 

desde a concepção do produto até a pós-venda. 

 Outra teoria que vem ganhando notoriedade por sua relevância no meio do 

marketing é o Neuromarketing. Esse conceito nos explica de que forma a 

neurociência pode nortear as campanhas de marketing e quais estímulos cerebrais 

são fundamentais para concretizar uma venda e, dessa forma, fidelizar o cliente. 

Aliando conceitos básicos de neuroanatomia a estudos interdisciplinares entre 

neurociência, psicologia e marketing, o Neuromarketing explica, de forma clara, 

como o nosso cérebro reage a estímulos gerados através de campanhas e 

estratégias de marketing. Por ser um conceito relativamente novo, a literatura 

mostra-se carente no que tange à relação entre o Neuromarketing e o público 

interno da empresa.  

 Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é estudar duas das novas 

tendências existentes no marketing: o Neuromarketing e o Endomarketing. 

Relacionando essas duas teorias, a presente pesquisa tenciona explicar de que 

forma os conceitos de Neuromarketing podem auxiliar as campanhas de 

Endomarketing na Rede de Hotéis Sombra e Água Fresca, localizada na praia de 

Pipa, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte., buscando preencher, portanto, uma  
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importante lacuna existente, identificada pelo autor: a relação das duas teorias 

citadas nesta introdução.  

 Para tanto, foi escolhido o método FREGI, desenvolvido pelos autores 

franceses Patrick Reinvosé e Christophe Morin, o qual resume em quatro etapas o 

processo exato que a empresa deve seguir para que a campanha possa atingir 

diretamente o cérebro primitivo (área de cérebro responsável pela tomada de 

decisões), fazendo-se as adaptações necessárias para que haja aplicabilidade aos 

conceitos de Endomarketing.  

 A primeira etapa deste método tem o intuito de diagnosticar as frustrações 

dos colaboradores da empresa. Para atingir tal objetivo foi aplicado um questionário 

baseado na Escala de Likert e composto por 3 blocos, que totalizaram 43 questões e 

tiveram a finalidade de conhecer a fundo a experiência do trabalhador na 

organização, bem como quais são os pontos que ainda lhes geram alguma 

frustração. Para uma amostra com maior nível de confiabilidade, foram entrevistados 

mais de 40% do quadro de funcionários da empresa. 

 Após a aplicação do questionário e de acordo com os resultados obtidos por 

ele, seguiu-se com o desenvolvimento da pesquisa, buscando-se obter mais 

informacoes sobre o comportamento dos funcionários através de toda a 

fundamentação teórica, que auxiliou de maneira crucial  na compreensão do 

processamento das informações e estímulos das campanhas e estratégias de 

marketing pelo cérebro humano, podendo assim demonstrar de que forma tudo isso 

pode tornar o Endomarketing mais eficiente e objetivo, ajudando a melhorar o clima 

organizacional e engajar e motivar cada vez mais os colaboradores. 

 
1.1 Caracterização da empresa  
 
 A história do Sombra e Água Fresca começou em meados de 1994, quando 

abriu sua primeira unidade, já situada na praia de Pipa, município de Tibau do Sul, 

litoral sul do estado do Rio Grande do Norte. No começo, o hotel contava com 

apenas nove apartamentos, com decoração rústica e simples, bem diferente da 

estrutura luxuosa que apresenta nos dias atuais.  

 O Sombra e Água Fresca acompanhou de forma brilhante o crescimento do 

turismo na região de Tibau do Sul, tornando-se um dos principais destinos de 

centenas de turistas brasileiros e estrangeiros que procuram a praia de Pipa e um 
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dos hotéis mais luxuosos da região, atraindo um público majoritariamente de alto 

poder aquisitivo.  

 Hoje, a rede Sombra e Água Fresca conta com um complexo de 3 hotéis, 

todos na praia de Pipa. São eles: o Sombra e Água Fresca Hotel, o Sombra e Água 

Fresca Resort e o mais recente empreendimento do grupo, o Sombra e Água Fresca 

Spa, todos com o mesmo padrão de qualidade e visando o mesmo público alvo, 

pertencente às classes A e B. 

 A rede conta com um total de 57 apartamentos e 10 casas de alto luxo. 

Trabalha com uma média anual de ocupação consideravelmente elevada, 70% para 

o Hotel, 50% para o Resort e 45% para o Spa. E equipe é composta por um total de 

118 funcionários, divididos entre os cargos de: controller, encarregado de financeiro, 

auxiliar financeiro, auxiliar administrativo, almoxarife, gerente operacional, chefe de 

governança, lavadeira, camareira, motorista, encarregado de manutenção, pedreiro, 

eletricista, auxiliar de manutenção, marceneiro, auxiliar de serviços gerais, chefe de 

recepção, recepcionista, concierge, motorista, cozinheiro, chefe de cozinha, 

subchefe, auxiliar de cozinha, chefe dos garçons e garçons 

 

1.2 Contextualização do problema 
 
 Apesar da situação econômica crítica que o Brasil atravessa nos últimos 

anos, um estudo recente, realizado pela Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), 

em parceria com o SENAC, apontou que o mercado de turismo de luxo no Brasil 

registou um crescimento de aproximadamente 30% em comparação ao ano de 

2017, faturando em 2018 um total de R$ 871 milhões, o que despertou o interesse 

do mercado. Seguindo essa tendência nacional, a paradisíaca praia de Pipa, 

município de Tibau do Sul – RN, tornou-se roteiro de luxo para o mercado nacional e 

eventos de alto padrão passaram a atrair um público de alto poder aquisitivo para a 

região. Com isso, o número de investimentos no local aumentou significativamente, 

hotéis de luxo e restaurantes de alta gastronomia passaram a se instalar no local. 

 Em resposta a esse movimento, os estabelecimentos já existentes na região 

buscaram adaptar-se, tanto ao novo público quanto aos seus novos concorrentes. A 

busca pela excelência no atendimento exige que as empresas voltem suas atenções 

para o público interno e apliquem novas teorias com a finalidade de obter os 

melhores resultados junto a esse público. 
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 Como já foi citado anteriormente, nos últimos anos, conceitos como o 

Neuromarketing e Endomarketing vêm sendo bastante discutidos, tanto no meio 

empresarial quanto no meio acadêmico. Em paralelo a isso, cada vez mais o 

mercado se preocupa e volta suas atenções para o ambiente interno. Formas de 

engajar e motivar os colaboradores estão sempre em pauta nas grandes empresas. 

 Kotler e Keller (2012, p.03) definem que “O marketing envolve a identificação 
e a satisfação das necessidades humanas e sociais.”. É com esse propósito que 

surgem os novos conceitos, como formas de identificar as necessidades e novos 
grupos para focar as estratégias de marketing.  

 Com os avanços da medicina e o advento das pesquisas no campo da 

neurociência, surge o Neuromarketing, com o principal propósito de ajudar as 
organizações a ficarem cada vez mais perto do seu cliente, compreendendo suas 

frustrações e desejos, e indicando de que forma podem despertar o impulso do 
consumidor através da compreensão da neuroanatomia.  

 Já o Endomarketing busca analisar as organizações de uma forma diferente, 
em que o colaborador deve ser o foco da organização. Portanto, o público interno 

deve ser visto como cliente, pois dessa forma fica mais fácil conhecer e satisfazer 
suas necessidades.  

 Assim, é importante destacar a grande relação que as duas teorias podem 

ter, no sentido de complementação e potencialização de resultados. Porém, por o 
Neuromarketing caracterizar-se como um conceito relativamente novo, a literatura 

sobre o tema ainda é extremamente carente, fato que dificulta o estabelecimento 
dessa ligação.  

 A partir do que foi citado acima, foi estabelecido o seguinte problema: Como 
o Neuromarketing pode auxiliar na estruturação das campanhas de 
Endomarketing de uma empresa do setor hoteleiro do Rio Grande do Norte? 
 

 
1.3 Objetivo geral 
 

 Analisar como o Neuromarketing pode auxiliar na estruturação das 
campanhas de Endomarketing do Hotel Sombra e Água Fresca, localizado na praia 
de Pipa, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte.  
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1.4 Objetivos específicos 

 

a) Determinar os dados de segmentação dos entrevistados;   

 

b) Identificar os principais pontos geradores de frustrações entre os colaboradores 
da empresa; 

 

c) Investigar os pontos que os colaboradores mais valorizam na sua relação com a 
empresa; 

  

d) Examinar os meios de comunicação interna mais eficazes indicados na percepção 
dos entrevistados; 

  

e) Propor um modelo de Neuromarketing para auxiliar na estruturação dos 
programas de Endomarketing.  

 

1.5 Justificativa 

 

 Devido à grande concorrência do mercado em que o hotel está inserido e à 

necessidade de aperfeiçoamento que o ramo de hotelaria de luxo exige, aliado ao 

crescimento relevante desse nicho no último ano, apontado pela Brazilian Luxury 

Travel Association (BLTA), a constante busca por métodos mais modernos para que 

se possa oferecer um serviço cada vez mais personalizado e de qualidade, direciona 

perfeitamente a relação proposta entre o Neuromarketing e o Endomarketing.  

 A interdisciplinaridade entre neurociência, marketing e psicologia presente no 

modelo proposto, eleva significativamente a credibilidade no potencial de 

aplicabilidade da relação de teorias. Além disso, a carência de algum estudo com 

esse direcionamento, aponta para a significativa contribuição e relevância do 

presente estudo para a área acadêmica. Relacionar duas áreas relativamente novas, 

com grande quantidade de estudos conceituais e aplicabilidade prática das mesmas, 

demonstra o grande potencial dos estudos nessas áreas do conhecimento. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Marketing 

 

 São diversos os autores que nos ajudam a compreender o real conceito de 
marketing. E compreender o que é marketing e como ele funciona é de vital 

importância para realizar a sua correta aplicação no dia-a-dia organizacional. 
 Segundo Kotler e Keller (2012, p.03), “O marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais. Uma das mais sucintas e melhores 
definições de marketing é a de 'suprir necessidades gerando lucro’”. 

 Para Las Casas (2006, p.10) o “Marketing é a área do conhecimento que 
engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a 
satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores visando alcançar 

determinados objetivos de empresas ou indivíduos […]”. 
 Ainda como definição de marketing, podemos citar Cobra (2009, p. 03): “A 

essência do marketing é um estado da mente. Em marketing os profissionais de 
negócios adotam o ponto de vista do consumidor. E essas decisões são apoiadas 

com base no que o cliente necessita e deseja.”  
 Originário do latim mercatus, podemos observar que o significado do termo 

marketing é abordado por diversos autores e de diferentes maneiras, mas uma 

palavra se destaca e é comum aos três trechos citados acima, necessidade. 

Compreender qual é a real necessidade do cliente e procurar satisfazê-la da melhor 

forma,  utilizando todos os artifícios que estão ao alcance das organizações, é de 
fato a melhor aplicação do termo na prática.  

 

2.1.1 Origem do marketing 

 
 Para entender mais a fundo a essência do marketing, é importante estudar a 

sua origem. Segundo Cobra (2009, p.04) "A essência do marketing é o processo de 
trocas, nas quais duas ou mais partes oferecem algo de valor para o outro, com o 

objetivo de satisfazer necessidades e desejos.”  
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 Ainda para Cobra (2009), e de comum acordo com diversos autores da área, 

apesar da história do marketing poder ser dividida em diversas fases, três são as 

principais. A primeira delas é a era da produção. Até meados de 1925, a maioria 

das grandes empresas nas economias mais desenvolvidas do Oeste Europeu e dos 
Estados Unidos estava orientada para a produção; tudo o que era produzido era 

consumido, portanto essas empresas focavam apenas na qualidade dos seus 
produtos e não havia necessidade de falar em vendas e muito menos em marketing.  

 Entre 1925 e o início dos anos 1950, surgiu a era das vendas. Nesse 

período, a preocupação principal era com o escoamento dos excedentes da 

produção, já que as técnicas de produção eram dominadas por muitos. Em vista 
disso, as indústrias começaram a dar uma grande ênfase na força das vendas, uma 

vez que o objetivo principal era o de encontrar compradores para os seus produtos. 
Naquela época, cresceu nos Estados Unidos a venda domiciliar, onde os 

vendedores iam de porta em porta para vender diversos produtos de grandes 
marcas, como Avon e Electrolux. Para subsidiar o trabalho desses vendedores, as 

empresas começaram a anunciar seus produtos, buscando dessa forma melhorar a 
receptividade dos clientes em suas residências. Foi quando surgiu a venda por 

catálogos, para atender a demandas de regiões específicas do território norte-
americano. Eram comercializados roupas, eletrodomésticos, móveis e tudo que 

pudesse ser entregue através dos correios. Em decorrência das vendas por 
catálogo, surgiram as empresas de courrier, que ofereciam uma alternativa aos 

correios para a entrega de encomendas e documentos.  
 Por ocasião da crise de 1929, uma grande depressão tomou conta dos 

Estados Unidos e no Brasil houve uma grande queima do principal produto de 
exportação nacional, o café. Para sobreviver à crise, as grandes  empresas dos dois 

países precisariam passar a prestar mais atenção aos anseios do mercado e para 
preencher essa lacuna, surgiram nos Estados Unidos os primeiros conceitos de 

marketing. Um pouco mais à frente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve 
um grande aumento das taxas de natalidade nos países desenvolvidos e com isso 

surgiu uma nova geração, conhecida como geração Baby Boomer. Em decorrência 

desse fato, cresceu absurdamente nos Estados Unidos o mercado de fraldas, 
alimentos infantis, roupas e brinquedos e, na sequência, surgiu uma linha de 
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produtos voltada especialmente para o publico   adolescente. Portanto, graças a 

essa nova geração e para conquistar de forma eficiente os seus novos anseios e 

desejos de compra, o marketing instalou-se definitivamente na América. E foi a 

partir dessa época que se observou o início da terceira e última era, a era do 

marketing.  

 É possível caracterizar bem a mudança da segunda para a terceira era do 

marketing através da seguinte afirmação de Kotler e Keller: 
 

Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de 
vender. Mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o 
esforço de venda. O objetivo do marketing é conhecer e 
entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço possa 
se adequar a ele e se vender sozinho. De maneira ideal, o 
marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A 
única coisa necessária, então, seria tornar o produto 
disponível. (KOTLER E KELLER, 2012, p.04)  

 

 Para Sandhusen (1998), o conceito de marketing foi definido em meados dos 

anos 50, impulsionado pelo aumento exponencial da produtividade após o domínio 

das técnicas de produção, bem como pela queda de renda e consequentemente de 

demanda, ocasionadas pela crise de 1929, o que levou as empresas a uma busca 

incessante por entender melhor os desejos de seus clientes e assim poder satisfazê-

los e alcançar o aumento da sua lucratividade.  

 Sobre o surgimento dos conceitos de marketing no Brasil, Oliveira (2004) fala 

que esse processo teve início na década de 50, em um contexto de baixa oferta de 

mercadorias e um mercado restrito, com um baixo número de empresas. O setor 

industrial era pouco desenvolvido e a economia era dominada pelos setores agrícola 

e comercial. Dessa forma, as empresas prosperavam com uma demanda pouco 

criteriosa e passiva de consumidores. Essa situação se manteve praticamente 

inalterada até o governo de Juscelino Kubistchek, quando o processo de 

industrialização tomou um enorme impulso. Deu-se a criação de uma infraestrutura 

adequada e de incentivos a indústrias de base com a finalidade de atrair o capital 

estrangeiro para instalar suas indústrias em território nacional. A crescente 

industrialização ocasionou o aumento da oferta de produtos e surgiram os “produtos 

vedete”, como eletrodomésticos e aparelhos de televisão. Esse processo gerou um 
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considerável aumento da concorrência, obrigando os profissionais do mercado a se 

preocuparem mais com as necessidades e desejos do consumidor. Nesse período, 

ainda que discretamente, o conceito de marketing começou a ser praticado em 

território nacional. 

2.1.2 Composto de marketing 

 
 Criado por Jerome McCarthy e difundido por Philip Kotler, um dos conceitos 

mais estudados dentro do marketing é o composto ou mix de marketing. Kotler 

(1998, p.97) define como “o conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir 

seus objetivos de marketing no mercado-alvo.” Esse conjunto serve como pilar 

básico e norteia toda e qualquer estratégia de marketing dentro de uma organização. 

 Para McCarthy (1978) o mercado-alvo deve ser “o mais homogêneo ou similar 

grupo de consumidores para os quais a empresa deseja chamar atenção.” Para o 

autor, o consumidor deve ser o centro do composto de marketing, que se divide em 

quatro grupos amplos, os 4Ps, que são: produto, preço, praça e promoção. Ainda na 

sua opinião, o mix de marketing deve incluir "algum produto, oferecido a um preço, 

com alguma promoção para contar aos potenciais consumidores sobre o produto e o 

modo de alcançar essa praça de consumidores".  

 Para Cobra (2009, p.12) "a interação de uma organização com o seu meio 

ambiente interno e externo realiza-se por meio do composto de marketing.” 

Podemos visualizar melhor os 4 Ps na figura a seguir:   
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Figura 1: 4Ps de McCarthy 

 
Fonte: Cobra (2009, p.12) 

 

 

Utilizando esses 4 pilares propostos pelo professor McCarthy, as organizações 

devem, segundo Sobral e Peci (2008, p. 309):  
 

Desenvolver um produto (product) que satisfaça as 
necessidades dos consumidores; escolher o sistema de 
distribuição (place) que permita que esse produto fique 
acessível ao consumidor; desenvolver uma campanha de 
comunicação (promotion) que transmita o valor do produto ao 
consumidor; definir uma política de preço (price) que 
simultaneamente incentive o consumidor a comprar o produto 
e a empresa a vender. (SOBRAL E PECI, 2008, p.309) 

 

2.1.3 Novas abordagens do marketing 

 

 Ainda sobre o modelo proposto pelo professor McCarthy, ao longo dos anos 

foram inúmeros os autores que propuseram novos Ps ao composto de marketing e 

até modificações nos pilares tradicionais,com a intenção de adaptá-los  aos cenários 

contemporâneos e até a nichos de mercados com características mais específicas.   

 Segundo Amaral (2000, p. 56) alguns autores "[…] sugeriram o acréscimo de 

elementos conforme propostas de outros autores do setor lucrativo” . Sobre a 

aplicação dos 4Ps no mercado de serviços, a autora cita a seguinte proposição: 
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Smith & Saker, baseados em Booms & Bitner, enfatizaram o 
fato de os serviços serem providenciados por Pessoas e daí a 
qualidade da equipe tornar-se essencial para determinar a 
qualidade da serviço oferecido, sendo recrutamento e 
treinamento elementos vitais na provisão desses serviços. Da 
mesma forma, é reforçada a importância do Processo ou 
sistema utilizado pela equipe, considerado outro P adicional 
aos 4Ps,juntamente com o elemento final da proposta, em 
inglês physical evidence, para justificar outro P, cuja tradução 
para o Português descaracteriza-se o P, significando a própria 
prestação do serviço ao consumidor que lhe permite o 
julgamento da qualidade de serviço prestado. (AMARAL, 2000, 
p.56) 

 

 Sobre uma visão mais contemporânea do composto de marketing, Kotler e 

Keller (2012, p. 24) citam que "Em virtude da abrangência, complexidade e riqueza 

do marketing — como exemplifica o marketing holístico — claramente esses quatro 

Ps não representam mais todo o cenário.” Foram, portanto, atualizados de acordo 

com a figura a seguir. 

 

Figura 2: A evolução da administração de marketing. 

                       
Fonte: Kotler e Keller (2012, p.24) 

 

 Para os autores, "As pessoas refletem, em parte, o marketing interno e o fato 

de que os funcionários são fundamentais para o sucesso do marketing.”; Já o critério 

“processos” contextualiza “[…] toda a criatividade, a disciplina e a estrutura 

incorporadas à administração de marketing." Os programas representam “[…] todas 

as atividades da empresa direcionadas aos consumidores. Eles englobam os antigos 

4Ps e também uma gama de outras atividades de marketing que podem não se 

encaixar perfeitamente à antiga visão de marketing.” E por fim, os autores definiram 



 
 

 

26 

 

que “[…] performance, assim como o desempenho no marketing holístico, captura o 

leque de possíveis indicadores de resultado que tenham implicações financeiras e 

não financeiras […]”.  

 Seguindo as novas tendências dos tempos atuais e da era digital, Phillip 

Kotler continuou norteando os caminhos do marketing nas suas últimas publicações 

em Marketing 3.0 e Marketing 4.0.   

 Em seu livro “Marketing 3.0”, Kotler (2010, p.08) fala sobre a nova realidade 

do mercado, de forma que “Antes, bastava fabricar o produto a preços razoáveis. 

Depois, tornou-se importante incorporar ao produto emoção, não só funcionalidade. 

Agora está se tornando importante apelar para o espírito humano.” Segundo ele, 

hoje em dia "as pessoas se importam mais com as empresas do que se importam 

com elas.” Portanto, essa nova fase do marketing, nos explica que as empresas 

devem estar mais atentas do que nunca à imagem que transmitem para o mercado e 

seus consumidores, quais valores norteiam a organização e que causas elas 

defendem perante a sociedade.   

 
O conceito de marketing pode ser visto como um contraponto 
ao de macroeconomia. Sempre que ocorrem mudanças no 
ambiente macroeconômico, o comportamento do consumidor 
muda, o que provoca mudança no marketing. Ao longo dos 
últimos 60 anos, o marketing deixou de ser centrado no 
produto (Marketing 1.0) e passou a ser centrado no 
consumidor (Marketing 2.0). Hoje, vemos o marketing 
transformando-se mais uma vez, em resposta à nova dinâmica 
do meio. Vemos as empresas expandindo seu foco dos 
produtos para os consumidores, e para as questões humanas. 
Marketing 3.0 é a fase na qual as empresas mudam a 
abordagem centrada no consumidor para a abordagem 
centrada no ser humano, e na qual a lucratividade tem como 
contrapeso a responsabilidade corporativa. (KOTLER, 2010, 
p.10) 

 

 Seguindo as novas tendências tecnológicas e os rumos da era digital, o 

marketing, através de Phillip Kotler, também se adaptou-se a essa nova era que 

vivemos, como o autor bem descreve no seu livro “Marketing 4.0”.   

 Para Kotler (2017, p.06) “As novas tecnologias que estamos vendo agora não 

são novas, mas vêm convergindo nos últimos anos, e o impacto coletivo dessa 

convergência tem afetado muito as práticas de marketing ao redor do mundo”. 

Portanto, ele nos traz a grande premissa de que “o Marketing deve se adaptar à 
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natureza mutável dos caminhos do consumidor na era digital. O papel dos 

profissionais do marketing é guiar os clientes por sua jornada desde o estágio de 

assimilação até se tornarem advogados (defensores ou embaixadores) da marca.”  

 Dessa forma, o autor nos mostra, em essência, um aprofundamento do 

marketing, tendo como principal foco o ser humano, cobrindo todos os caminhos da 

jornada que o cliente percorre através da nova realidade da era digital, discutindo 

como os profissionais do marketing podem alavancar as vendas das empresas e 

entendendo os caminhos do consumidor nessa nova era de avanços tecnológicos.  

De acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pela maior empresa de 

marketing de conteúdo da América Latina, a Rock Content, 96,2% das empresas 

estão presentes nas redes sociais, das quais 62,6% consideram que as mídias 

digitais têm um papel muito importante para suas atividades. 

Para Canto e Corso (2017, p.02): 

  
As crescentes mudanças provocadas no mundo digital 

vêm obrigando pequenos empreendedores a estarem inseridos 
no contexto das novas tecnologias, premissa básica para 
aqueles que desejam estreitar as relações com os clientes. 
Assim, estratégias de marketing digital tornam-se essenciais 
para uma boa divulgação de produtos e serviços na Internet. 
(CANTO E CORSO, 2017, p.02) 

 

 
2.2 Endomarketing 
 

Em seu livro “Marketing de A a Z” Kotler afirma que para se alcançar o 

sucesso, as empresas devem tratar o seu público interno com total prioridade, como 

se fossem clientes externos, pois para ele, o sucesso ou fracasso de uma empresa 

depende unicamente dos seus funcionários. Para Kotler (2003, p.57) “Ao visualizar 

os empregados como clientes, seu objetivo é conhecer e satisfazer suas 

necessidades. […] O nível de satisfação dos empregados é, em última instância, o 

nível de satisfação dos clientes.” Ainda sobre o tema, o autor afirma:  

 
As empresas devem desenvolver uma proposição de valor 
cativante, não só para os clientes, mas também para os 
empregados. O objetivo do marketing interno é tratar os 
empregados como um grupo de clientes. As grandes   
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organizações   proporcionam   até   para   os   empregados   
menos graduados um certo sentimento de bem-estar. 
(KOTLER, 2003, p. 58) 

 

 

2.2.1 Definição 

 

O Endomarketing pode ser considerado um conceito novo, atribuído a Saul 

Bekin. O tema foi apresentado ao público em meados da década de 1970, época em 

que o mesmo era gerente da Johnson & Johnson. O então executivo chegou à  

conclusão que a melhor forma de aumentar o engajamento e produtividade dos seus 

funcionários seria “vendendo” a empresa para eles. Em seu livro, publicado duas 

décadas depois, Bekin (1995, p.17) estrutura da seguinte forma os fundamentos do 

conceito de endomarketing: 

 
Definição 
Ações de Marketing para o público interno – FUNCIONÁRIOS 
– das empresas e organizações.  
Conceito 
Um processo cujo foco é sintonizar e sincronizar, para 
implementar e operacionalizar, a estrutura de Marketing da 
empresa ou organização que visa ação para o mercado.  
Objetivo 
Facilitar e realizar trocas construindo relacionamentos com o 
público interno, compartilhando os objetivos da empresa ou 
organização, harmonizando e fortalecendo estas relações.  
Função 
Integrar a noção de “cliente” nos processos internos da 
estrutura organizacional propiciando melhoria na qualidade de 
produtos e serviços com produtividade pessoal e de 
processos.  
(BEKIN, 1995, p.17) 
 

Para Inkotte (2000, p. 07) “O Endomarketing vem sendo apresentado como 

uma alternativa moderna para aumentar o comprometimento dos empregados com 

os objetivos das organizações.” Revela ainda que, por essa definição ser quase 

unanimidade entre os autores nacionais, demonstra “[…] a fragilidade e o arcaísmo 

das propostas de Endomarketing disponíveis no ‘mercado’ nacional.” 

 Não obstante à fragilidade citada pelo autor, ele complementa: 
 

Ainda que pareça controverso, pois nem mesmo os estudiosos 
puderam estabelecer uma estrutura teórica consistente, senão 
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traços gerais pinçados de outras áreas de conhecimento, como 
recursos humanos, psicologia e comunicação, o 
Endomarketing traz em si a convicção de ser oportuno e 
necessário, tanto o seu estudo teórico quanto a sua aplicação, 
modificando positivamente as relações dentro das 
organizações, bem como sua produtividade. (INKOTTE, 2000, 
P. 07) 
 

Brum (1998, p.15) cita que o principal objetivo do endomarketing é 

exatamente o de “[…] fazer com que todos os funcionários tenham uma visão 

compartilhada sobre o negócio da empresa, incluindo itens como gestão, metas, 

resultados, produtos, serviços e mercados nos quais atua.”  

 Para a autora, existem duas estratégias básicas relacionadas à 

comunicação interna. A primeira é voltada para a empresa, para a visão da direção e 

os seus objetivos gerais. Nesta categoria podemos enquadrar os programas 

voltados para disseminar a cultura organizacional, uma nova visão da direção. 

Portanto, essa primeira estratégia visa modificar as atitudes dos colaboradores, 

aumentando o compromisso e engajamento dos mesmos com a Organização. A 

segunda estratégia básica é relacionada com a tarefa; ela diz respeito à 

comunicação  específica de questões voltadas ao trabalho. Dessa forma, inclui não 

apenas a comunicação sobre tarefas, mas também a coleta de opiniões dos 

funcionários sobre formas de melhorar o desempenho e a adoção de novos métodos 

de trabalho. Nesse caso, os objetivos estão muito mais voltados para a melhoria da 

eficiência e eficácia dos serviços ou dos processos de produção. (BRUM, 1998, 

p.36) 

 

2.2.2 Aspectos Comportamentais 

 

Para entendermos um pouco mais sobre a dinâmica do Endomarketing, é 

fundamental entendermos um pouco mais os aspectos comportamentais envolvidos 

nesse complexo processo.  

Sobre isso, Cerqueira (1994) afirma que existem duas maneiras possíveis do 

indivíduo reagir a algum estímulo que recebe. A primeira delas é a reativa negativa, 

que ocorre quando a pessoa concorda externamente com a solicitação ou ordem 

proveniente de um terceiro. O indivíduo entra em um estado natural de defesa, 

geralmente em decorrência do medo ou até mesmo por estar acomodado em sua 
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situação anterior. Este estado psicológico o autor denominou de “relação de 

envolvimento”. 

A segunda maneira, segundo Cerqueira, é considerada reativa positiva, pois 

ocorre quando a pessoa concorda internamente com a solicitação ou ordem 

recebida por outra, o que ocasiona uma maior disponibilidade psicológica para 

acatar aquela ordem e fazer bem feito as suas tarefas, gerando inconscientemente 

um processo voluntário de adesão e consequentemente um maior engajamento na 

função exercida. Para esse estado, Cerqueira criou a denominação de “relação de 

comprometimento”.  

Ainda para Cerqueira, é extremamente importante para se definir os aspectos 

comportamentais, observar os valores culturais que cada pessoa carrega. Para ele, 

Valor Cultural “[…] é tudo aquilo que nos incentiva à prática de uma atitude 

preestabelecida, tendo como base algo que reconhecemos como válido e bom para 

nós.” Seguindo essa linha, Cerqueira (1994 apud INKOTTE, 2000) cita os 3 valores 

básicos que norteiam as relações de comprometimento do funcionário com a 

empresa: 

  a) Auto-Estima – significa gostar de si próprio. É um estado 
caracterizado por uma força interior que leva as pessoas a um 
maior e melhor estado de motivação para o comprometimento. 
Este valor preconiza que todos têm o direito de interagir, dando 
ordens, pedindo ou consultando, mas que devem lembrar-se, 
por sua vez, que o outro não deve ter sua auto-estima afetada 
negativamente;  

b) Empatia – é colocar-se psicologicamente e em sentimento 
no lugar do outro, sentindo suas necessidades. Isto facilita a 
aceitação e a adesão interna das outras pessoas. Este valor 
apregoa que todos estão livres para interagir, mas que devem 
observar sempre que estão tratando com pessoas;   

c) Afetividade nas Relações Interpessoais – constitui-se em ser 
razoável nos pedidos e determinações. Este valor, além de 
grande facilitador da empatia, propala a natureza igualitária 
das pessoas, independentemente do nível hierárquico em que 
se situam, não devendo haver relações de prepotência ou 
discriminação, de ninguém para ninguém. O autor alerta, 
entretanto, que deve-se ter cuidado com as atitudes de 
hipocrisia. (CERQUEIRA, 1994, p.17 apud INKOTTE, 2000, 
p.27)  
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Na sequência, Cerqueira aponta alguns outros valores que surgem em 

decorrência dos 3 valores principais citados acima, os chamados decorrentes, 

listados a seguir. 

Transparência: Este valor tem a verdade como sua essência; considerado 

como uma manifestação de empatia, ele contribui significativamente para a 

eliminação da mentira, da omissão e da hipocrisia.   

Alavancagem de soluções: Considera que todos os problemas são de todos 

na empresa; contribui fortemente para acabar com o estado de omissão dos 

funcionários. 

Espírito desarmado: O próprio nome já é autoexplicativo; consiste em evitar a 

predisposição que as pessoas têm em atacar e agredir. Este valor é decorrente do 

valor básico da Empatia.  

Os Espaços Vazios Devem Ser Preenchidos Em Toda a Empresa: Valor que 

estimula a abertura de um canal de comunicação que seja facilitador da interação 

afetiva. Valoriza o poder informal e reduz a influência pessoal dos superiores.  

Busque em Primeiro Lugar o Positivo, Depois o Negativo: Consiste em 

identificar e valorizar, antes de qualquer coisa, as atitudes positivas, estimulando e 

incentivando o indivíduo. Após isso, corrigir e educar para que as possíveis falhas 

sejam controladas e cessadas.  

A Valorização do Esforço, da Iniciativa e da Criatividade É a Base da 

Obtenção de Resultados: Não reconhecer essas fundamentais qualidades nos 

subordinados significa afetar diretamente o valor básico da Auto-Estima e 

consequentemente a produtividade na realização de sua tarefa.  

Concessão x Conquista: Este valor ajuda a evitar o paternalismo, cria a 

cultura de que na organização nada se ganha e que, na verdade, tudo se conquista.  

É Proibido Prometer: Prometer pode ser considerada uma interação 

enganosa, ou de algum envolvimento com o superior. Portanto, deve ser substituída 

pela alavancagem, para que não seja necessária a utilização de promessas que em 

algum momento podem não se cumprir, gerando assim reações negativas.  

A figura a seguir, reúne todos os valores básicos e decorrentes, que explicam 

a sua sinergia com o comprometimento humano: 
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Figura 3: O comprometimento tendo como sustentação psicológica a sinergia de 11 

valores ou paradigmas 

 

       
                                                  Fonte: Cerqueira, (1994, p.32)  

 
2.2.3 Planejamento e ações de um programa de endomarketing  

 

 Sobre esta fase fundamental, Brum (1998, p.75) afirma que “Todo o programa 

de endomarketing precisa ter uma idéia, um conceito e uma linha criativa. A partir 

daí, os instrumentos são desenvolvidos de acordo com o porte, o segmento de 

atuação e a cultura da empresa […]”. 

Ainda segundo a autora, “Em endomarketing, vive-se a curto prazo. Isso 

acontece porque a informação é decorrente de decisões e de fatos do dia-a-dia, o 

que determina a necessidade de um planejamento estrutural, conceitual e criativo, 

mas impede o planejamento de conteúdo.”   

Ela ainda divide o planejamento em 6 fases principais, listadas a seguir. 

Fase I – Pesquisa e Diagnóstico: “Para o marketing externo, quem define o 

que será oferecido ao mercado é o próprio mercado. Para o marketing interno, a 

regra é a mesma.” Em virtude dessa afirmação, é fundamental destacar a grande 

importância e contribuição da “Pesquisa de Clima” nesse processo, pois através dela 

é possível enxergar a realidade da empresa de forma holística, visualizando os 
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motivos que norteiam as atitudes e comportamentos dos funcionários. Nessa etapa, 

é importante destacar que grande parte das respostas do público interno são muito 

mais emocionais do que racionais. A autora ressalta que um diagnóstico honesto, 

por pior que seja a situação, é fundamental para uma retratação fiel da situação da 

empresa, estando diretamente ligado ao sucesso do programa de endomarketing. 

Fase II – Definição da Meta Global: “O que a empresa pretende com esse 

programa. Esta é a meta global que deve alicerçar todo o trabalho.”  As metas 

podem ser as mais variadas quanto aos objetivos, que vão desde aumentar a 

produtividade, aumentar a qualidade do produto, do atendimento, criar uma nova 

cultura interna e até mesmo aumentar os lucros da empresa. “Depois de definida a 

meta ou as grandes metas (pode ser mais de uma, desde que não muito distantes), 

o processo para atingi-las é profundo e mexe com pessoas e seus sentimentos.”  

Fase III – Criação dos Ícones de Comunicação Interna:  

• Slogan: “A partir da meta global, deve-se criar o slogan do programa. Uma 

frase que defina o desafio a ser enfrentado pelo público interno e que passe a 

mensagem de compartilhamento de idéias, de futuro, de modernidade, enfim, de 

algo novo e bom para todos.” O slogan deve representar bem todos os funcionários 

da empresa e ao mesmo tempo dar ênfase ao indivíduo, e deve ser utilizado em 

todas as ações e instrumentos do programa, uma assinatura de todos os 

instrumentos visuais e chamada de todos os programas de integração de 

funcionários. 

• Marca ou Personagem: “Associada ao slogan, para representar um 

programa de marketing interno, pode-se optar por uma marca ou personagem.” No 

caso da utilização da marca, ela deve ser um símbolo gráfico (que faça referência à 

cor da imagem corporativa) que represente bem o novo momento da empresa, no 

qual o funcionário deve se sentir privilegiado em estar vivendo este momento junto à 

organização. Se a empresa optar também por escolher algum personagem para 

figurar a campanha, ele deve transmitir alegria e ter pelo menos uma característica 

que se assemelhe à vida do funcionário, fazendo com que ele se identifique.  

Fase IV – Divisão do público interno: Segundo a autora, a melhor maneira de 

representar o público interno ainda é segmentando-o em forma de pirâmide. Na 

proposta, a pirâmide seria divida em três camadas horizontais, onde na parte de 

cima está a direção, que é considerada a cabeça de todo o processo, formada pelo 

presidente e seus diretores; no meio, as chefias intermediárias que têm a 
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responsabilidade de transmitir as mensagens geradas pelo primeiro grupo. Este 

grupo sem dúvida é o mais complexo para ser trabalhado, pois pode haver alguma 

insegurança que geraria boicotes; E por último está o “pessoal de base”, formado 

pelos funcionários comuns, a maior parte da força de trabalho. Para a autora, “O 

esforço a ser feito com esse grupo será sempre em nível de "envolvimento 

emocional", fazendo com que o sentimento do "vamos conseguir" seja tão 

importante na vida de todos como o ar que respiram.” Em empresas do segmento 

comercial e de prestação de serviços, o pessoal de base deve ser dividido entre 

"linha de frente" e "pessoal de apoio". Ao pessoal de linha de frente deve ser 

proporcionado um nível maior de informação, pelo fato de lidar diretamente com o 

público externo. Portanto, deve repassar ao cliente, além do conhecimento técnico, o 

orgulho que sente em vestir a camisa da empresa, merecendo assim uma atenção 

especial. É por esse motivo que alguns autores afirmam que a pirâmide deve ser 

vista de forma invertida, para que a esses funcionários possa ser dada a atenção 

máxima.  

“Com a divisão proposta, ficam evidentes as responsabilidades de cada grupo 

e, principalmente, o fato de que serão necessários instrumentos específicos para 

grupos específicos, a fim de que as mensagens sejam verdadeiramente assimiladas 

[…]”. 

Fase V – O Programa Propriamente Dito: “A denominação de ‘programa de 

endomarketing’ é dada a um conjunto de ações e instrumentos criados, produzidos e 

distribuídos com o objetivo de informar, integrar e encantar o público interno.” Um 

programa pode também ser um conjunto de campanhas internas, unidas por um 

único conceito. Como exemplo, podemos citar campanhas para segurança no 

trabalho, qualidade interna, produtividade e saúde ocupacional, todas unidas em um 

conceito global de busca da excelência.  

Os programas devem ser compostos por instrumentos e ações lineares em 

paralelo. Os instrumentos são os meios técnicos utilizados para repassar as 

informações das ações realizadas. São meios utilizados para realizar os processos 

de comunicação interna, e podem ser os mais variados: visuais, auditivos ou 

sensitivos, e devem ser escolhidos de acordo com a cultura de cada empresa. Esses 

instrumentos podem ser divididos em instrumentos de informação, que são os 

canais de comunicação interna, e em meios de integração, que são ações 

realizadas, momentos e alternativas ambientais que promovam a convivência entre 
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os funcionários e a organização. Ao planejar a utilização desses instrumentos, a 

empresa deve escolher um número ideal para atingir o público interno sem cansá-lo 

e sem prejudicar a credibilidade e a absorção do programa.  

“Após a escolha dos instrumentos e ações a serem utilizados, deve haver a 

determinação do conteúdo, ou seja, daquilo que deverá rechear o material criado”.  

Fase VI – A Escolha de Um Momento Para o Lançamento do Programa: 

“Depois de planejado o programa e criados os instrumentos, é preciso parar a todos 

e dizer: ‘Estamos diante de um novo momento’. ‘A partir de hoje, estaremos traba- 

lhando em função de um único objetivo...’ ‘O desafio está lançado....’.”  

 Algumas regras básicas devem nortear esse lançamento, como por exemplo, 

a de que o lançamento deve ser feito apenas pelo presidente ou diretor-geral da 

empresa em uma confraternização em clima de grande festa, com a presença de 

todos os funcionários. O ideal é que seja servido um coffe-break durante o evento 

para criar um clima maior de descontração e celebração.   

“É preciso, acima de tudo, um engajamento participativo na hora do 

lançamento. A empresa deve criar mecanismos para que isso aconteça, permitindo 

a participação de todos ou pelo menos das lideranças naturais existentes entre o 

público interno.” Dessa forma, cria-se uma atmosfera propícia para que o público 

interno possa perceber que existe uma nova energia tomando conta da empresa.  

A imagem a seguir reúne os 6 itens que compõem o modelo de planejamento 

de um programa de endomarketing segundo Brum (1998):  
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Figura 4: Modelo de planejamento de programa de endomarketing segundo Analisa 

Brum 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, adaptada de Brum (1998) 

 

Para Bekin (1995 apud INKOTTE, 2000), “Endomarketing introduz, em cada 

tópico já conhecido, uma nova perspectiva: ‘a da cultura organizacional voltada para 

o atendimento ao cliente, orientada por uma noção de excelência no serviço e 

valorização daqueles que prestam o serviço, os funcionários’”  

Para o autor, algumas ações essenciais devem integrar um programa de 

endomarketinkg, sendo estas listadas a seguir:  

• Treinamento sob a ótica da educação e desenvolvimento  

• Processos de seleção  

• Planos de carreira  

• Motivação, valorização, comprometimento e recompensa  

• Sistema de informações e rede de comunicação interna  

• Segmentação de mercado de clientes internos  

• Cenários para novos produtos, serviços e campanhas publicitárias.  

 O autor complementa que, para estabelecer cada uma dessas ações, deve-

se estabelecer uma ligação entre elas, atribuindo “[…] ao programa de 

Endomarketing um caráter sistêmico”  

 



 
 

 

37 

 

2.2.4 O composto de endomarketing 

 Diversos autores argumentam que os conceitos do composto de marketing, 

ou mix de marketing podem ser perfeitamente aplicados ao ambiente interno, 

criando os 4P’s do Endomarketing.  

Dessa forma, Piercy e Morgan (1991) classificam da seguinte forma o composto de 

endomarketing: 

Figura 5: Composto de Piercy e Morgan (1991) 

Fonte: Piercy e Morgan (1991, apud Linhares, 2015) 

 Para Ahmed e Raqif (1993) os 4p’s do marketing interno podem ser divididos 

do acordo com a figura listada abaixo:  

Figura 6: Composto de Ahmed e Raqif (1993) 

 

Fonte: Ahmed e Raqif (1993, apud Linhares, 2015) 
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 Já Davis (2001) classifica o mix de endomarketing de maneira um pouco diferente, 

mas seguindo a mesma linha dos seus antecessores. Como podemos observar na figura a 

seguir 

Figura 7:  Composto de Davis (2001) 

 
Fonte: Davis (2001, apud Linhares, 2015) 

 

 Carvalho (2013), tomando como base alguns dos modelos citados acima, cita 

a necessidade de se propor um modelo atemporal, visando um processo de gestão 

contínuo mas que seja constantemente renovável e reúna de maneira abrangente as 

diferentes nuances da gestão de pessoas, tanto nos aspectos tangíveis conto 

intangíveis, para tanto, propõe o seguinte modelo: 

 
Ambiente está para Ponto: trata-se do espaço dentro do qual 
ocorre a relação de trabalho entre pessoas e organização, 
possuindo duas dimensões: tangível e intangível. A primeira 
refere-se basicamente às instalações físicas da empresa e 
seus atributos, tais como ergonomia, estética, funcionalidade, 
equipamentos, recursos materiais, segurança, e afins. A 
intangível reúne todos os aspectos pertinentes ao clima 
organizacional, ou seja, as qualidades do ambiente interno, 
percebidas pelos membros da organização que influenciam 
seu comportamento. No modelo, a avaliação periódica do 
ambiente é dada por mecanismos de pesquisa em marketing 
interno.  
Empresa está para Produto: logo, a empresa é, de fato, o 
próprio produto “vendido” às pessoas, não somente enquanto 
instituição, mas a partir de tudo aquilo que entrega às pessoas 
em troca de seu trabalho, caracterizado por um fluxo de 
benefícios, constituído de fatores objetivos, e subjetivos, 
indutores da motivação, igualmente análogos à noção de valor 
percebido, vista anteriormente.  
Trabalho está para Preço: significa o valor “pago” pelo 
indivíduo por aquilo que recebe da empresa, análogo ao 
desempenho mobilizado junto à organização, e, portanto 
quanto mais “cara” esta lhe parecer, tanto melhor será a 
qualidade de seu trabalho, maior a competência nele 
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empregada, melhores decisões serão tomadas, por 
consequência, mais engajamento e compromisso serão 
aferidos.  
Comunicação Interna está para Promoção: representa o 
sistema integrado de canais internos de comunicação da 
empresa, promotores de integração a partir da identidade 
comum aos seus membros, que sustenta, interage e avalia a 
relação empresa-trabalho no ambiente interno, reunindo não 
apenas a forma (estética e discursiva) como a empresa fala às 
pessoas, mas também a maneira como elas “dialogam” com a 
organização. (Carvalho, 2013), 

 

 Dessa forma, por reunir um bom embasamento teórico, e se apresentar como 

um modelo atemporal, mais adaptado a dinâmica e contemporaneidade das 

organizações, esse modelo é o que mais se adequa ao desenvolvimento do 

presente trabalho. 

 

2.3 Neuromarketing 
 

2.3.1 Definição 

 Diversos autores definem o conceito de neuromarketing de diferentes formas, 

uns com perspectivas mais estreitas, outros com perspectivas mais abrangentes. 

Sobre o tema, Kotler (2012, p. 112) cita que “Ao adicionar técnicas neurológicas a 

seu arsenal de pesquisa, os profissionais de marketing tentam se aproximar de um 

quadro mais completo do que se passa na mente dos consumidores”.  

 Conceituando a fala de Kotler, Lindstorm (2008, p.10) por exemplo, chega a 

uma definição mais exata do termo, quando diz que  “O neuromarketing é a chave 

para abrir o que chamo de nossa “lógica de consumo” — os pensamentos, 

sentimentos e desejos subconscientes que impulsionam as decisões de compra que 

tomamos em todos os dias de nossas vidas.”  

 Já Conejo, Khoo, Tanakinjal et. al (2007, p.72) afirmam que o cérebro 

humano possui áreas funcionais especializadas, que têm suas atividades cerebrais 

diretamente relacionadas com comportamentos de consumo, como afirmam no 

trecho em que definem neuromarketing como “a mais recente forma de estudo e 

prática de marketing, o estudo da resposta cerebral a propagandas e a todas as 

mensagens e imagens associadas a esta por meio do uso de Imageamento por 

Ressonância Magnética funcional”.  
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 Madan (2010, p. 34) caracteriza o neuromarketing de maneira mais 

abrangente. Para ele, pode ser definido como um “área emergente que conecta 

estudos interdisciplinares da psicologia e da neurociência com a economia. Tem 

como objetivo estudar como o cérebro é fisiologicamente afetado por propagandas e 

estratégias de marketing”.  

Lee et al. (2007, apud ALMEIDA E ARRUDA, 2014) citam que: 

 
  […] A amplitude de possibilidades de pesquisa que podem 
ser realizadas pela área, mostram que o neuromarketing pode 
ser realizado tanto para interesses comerciais, como para 
pesquisas mais amplas, envolvendo, por exemplo, estudos 
intra e inter-organizacionais” (LEE et al. 2007, apud ALMEIDA 
E ARRUDA, 2014)  
 

 Dessa forma, com base nas definições apontadas sobre o conceito de 

neuromarketing, e as definições anteriormente citadas sobre o Endomarketing, 

percebemos a grande importância de se relacionar os dois estudos. Para Madan 

(2010) esta área emergente sofre grande influência dos estudos da psicologia e do 

comportamento humano, tendo em vista que busca analisar como esses estímulos 

podem nortear as campanhas de marketing. Falando em comportamento o humano 

e marketing, os estudos de endomarketing também se destacam no que tange à 

essa relação, para Inkotte (2000) essa é uma alternativa moderna para aumentar o 

engajamento e comprometimento dos colaboradores, trabalhando intensamente as 

suas relações comportamentais dentro da organização. Portanto, ao enxergar o 

público interno com a mesma importância do externo, é possível criar a chave para a 

lógica de consumo, citada por Lindstorm (2008), também para o ambiente interno e 

assim “vender” a cultura organizacional para os colaboradores da empresa, 

fortalecendo sua imagem tanto internamente quanto para a sociedade de maneira 

geral.   

 
2.3.2 Neurociência 

 
 O conceito de neurociência tem como base o estudo da organização e função 

do sistema nervoso humano. De maneira geral, através de conceitos da 

neurobiologia, a neurociência elucida a curiosidade que todos temos com relação a 
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como nos movemos, como sentimos e como pensamos. Portanto, explica desde os 

aspectos motores até os aspectos comportamentais do ser humano. (BEAR; 

CONNORS; PARADISO; 2017) 

 Para Lent (2008, p.02) “Buscar explicar como a cognição e a consciência 

humana nascem da atividade do cérebro é o objetivo mais ousado e ambicioso da 

Neurociência, presente desde a infância desta” e complementa: 

 
A Neurociência, conjunto de disciplinas que tratam do sistema 
nervoso, nasceu da busca das bases cerebrais da mente 
humana – seja ela manifestada apenas mediante a 
encarnação cerebral de um espírito imaterial, como nas 
primeiras teorias, ou puro resultado do funcionamento do 
cérebro, segundo teorias recentes. Mas o que tem a mente a 
ver com o cérebro? Quais as evidências dessa relação? O que 
tem a Neurociência a oferecer à cognição e à consciência 
humanas? O estudo da história dessa disciplina contribui para 
a elucidação dessas questões. (LENT, 2008, p.02)   

Diante da relevância cada vez maior que os conceitos da neurociência 

começaram a ganhar, logo surgiram estudos que a relacionaram com as mais 

diversas áreas do conhecimento, dentre elas o marketing. Sobre o início dessa 

relação, Reinvosé e Morin (2009, p.22) fizeram a seguinte afirmação: 

 “As recentes descobertas dos investigadores que se dedicam 
ao estudo do cérebro aplicam-se surpreendentemente bem às 
técnicas de venda e de marketing: permitiram-nos desenvolver 
uma nova abordagem revolucionária e bastante prática, que 
lhe possibilitará chegar ao centro do processo de tomada de 
decisão dos seus clientes.” (REINVOSÉ E MORIN, 2009, 
p.022)   

Relacionando os fundamentos básicos da neurociência nos estudos 

comportamentais e motivacionais do ser humano, é importante destacar a relevância 

de se unir esses conceitos aos conceitos de endomarketing, para assim poder 

entender as reais motivações comportamentais dos funcionários de determinada 

empresa, bem como adaptar as estratégias de endomarketing aos conceitos básicos 

da neurociência e neuromarketing com a finalidade de tornar essas campanhas mais 

eficazes.   
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2.3.3 O “Cérebro Trino” e o processo de tomada de decisões 

 

Para iniciar uma perspectiva mais técnica acerca do neuromarketing, 

Reinvosé e Morin (2009) começam o seu livro embasando um pouco os leitores com 

alguns conceitos básicos da anatomia da neurobiologia. Eles citam que: 

 
Os novos avanços ocorridos nas neurociências mostram que, 
além dos hemisférios direito e esquerdo, o cérebro se 
subdivide em três partes distintas, funcionando cada uma 
delas como um órgão autônomo, com uma estrutura celular e 
funções diferentes. Embora comuniquem entre si, cada uma 
destas três partes do cérebro tem uma função específica. 
(REINVOSÉ E MORIN, 2009, p.22)   
 

Essa teoria é denominada de “Cérebro Trino” e foi desenvolvida pelo neurocientista 

estado-unidense Paul Maclean na década de 1970. Apesar de muito aprimorado, desde que 

foi apresentado, o conceito de “Cérebro Trino” parte do pressuposto de que o cérebro 

humano pode ser dividido em três diferentes cérebros, que juntos, norteiam os estudos da 

neurociência. As três partes apresentadas pelo neurocientista são descritas por Patrick 

Reinvosé e Chritophe Morin conforme a figura a seguir:  

 

Figura 8: Três cérebros, um só decisor. 

 

       
Fonte: Elaborada pelo autor, adaptada de Reinvosé e Morin (2009) 
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O cérebro racional ou neocórtex é o cérebro que pensa. Nessa parte são 

processados todos os dados de maneira racional e posteriormente divididos com os 

outros dois cérebros.  

Já o cérebro intuitivo ou sistema límbico é responsável pelas emoções, é o 

cérebro que sente. Nele são processadas todas as emoções e sentimentos mais 

profundos e partilhadas com os outros dois cérebros. 

Por fim, a parte mais importante para o estudo do neuromarketing: o cérebro 

primitivo ou reptiliano. Considerado um órgão ancestral, este cérebro é resultado de 

um processo de evolução básico. É o cérebro do “tudo ou nada”, preocupado 

unicamente com a nossa sobrevivência e portanto considerado como o agente 

tomador de decisões. Nele são processadas todas as informações provenientes dos 

outros dois cérebros e é onde ocorre todo o processo de tomada de decisão. 
(REINVOSÉ E MORIN, 2009, p.22)   

Os autores ainda destacam que:  

 
Descobertas recentes sobre o funcionamento do cérebro 
mostram que, se souber falar ao verdadeiro decisor, o cérebro 
primitivo (previamente designado por “primeiro cérebro” ou 
“cérebro reptiliano”, visto ainda existir nos répteis atuais), 
decuplicará a sua eficácia ao nível de comunicação de ideias e 
da venda de produtos. (REINVOSÉ E MORIN, 2009, p.22)   

 
 

  2.3.4 Os seis estímulos que atuam sobre o cérebro decisor 

 

“O que fazer para chegar sistematicamente ao cérebro primitivo? Além de 

processar as informações provenientes do cérebro racional e do cérebro intuitivo, o 

cérebro primitivo responde a 6 estímulos muito específicos” (REINVOSÉ E MORIN, 

2009, p.25)   

Os seis estímulos citados pelos autores estão relacionados a seguir: 

Egocêntrico: “O cérebro primitivo é egocêntrico. Considere-o o centro do eu. 

Só nutre interesse ou simpatia por aquilo que tem diretamente a ver com o seu bem-

estar e a sua sobrevivência, nada mais.” 

Contraste: “O cérebro primitivo é sensível a contrastes como antes/depois, 

arriscado/seguro, com/sem ou lento/rápido. As oposições permitem-lhe tomar 

decisões rapidamente e sem riscos.” 
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Tangível: “O cérebro primitivo gosta de informações tangíveis. Busca 

permanentemente o familiar e amistoso, o rapidamente reconhecível e o concreto e 

imutável.”  

Início e fim: “O cérebro primitivo lembra-se do início e do fim de um 

acontecimento, mas esquece depressa tudo que se passa de entremeio.” Essa 

faculdade de atenção é extremamente importante para nortear a forma como a 

mensagem deve ser construída e apresentada ao cliente.  

Visual: “O nervo óptico está fisicamente ligado ao cérebro primitivo, 

transmitindo-lhe 25 vezes mais informações que o nervo auditivo”. Portanto, o canal 

visual estabelece uma ligação extremamente rápida e eficaz com o cérebro primitivo.  

Emocional: “A neurociência demonstra claramente que uma emoção provoca 

uma reação química no seu cérebro, a qual influencia diretamente a maneira como 

você processa e memoriza as informações.” Portanto, o cérebro primitivo reage 

fortemente às emoções. 

 

 2.3.5 Método FREGI 

 
 Desenvolvido pelos autores franceses Patrick Reinvosé e Christophe Morin, o 

método FREGI se apresenta como um potente método de neuromarketing para 

atingir o cérebro primitivo e alavancar o processo de vendas. Sobre o método, 

Reinvosé e Morin (2009, p.28) explicam a origem do termo, “Para ajudar o seu 

cérebro primitivo a lembrar-se destas 4 etapas, criamos o acrônimo FREGI e 

iniciamos cada uma delas com verbos de ação começados pela letra D”. As etapas 

do método podem ser visualizadas na imagem a seguir:  
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Figura 9: Método FREGI 

 

                  
  

Fonte: Reinvosé e Morin (2009 p.28) 

 

Na sequência, os autores explicam da seguinte forma cada uma das etapas 

que compõem o método em questão: 

Diagnosticar as frustrações: “Nesta etapa convém colocar as questões 

corretas e sobretudo, ouvir atentamente o seu interlocutor. A verdadeira frustração 

deste, reside no seu inconsciente”. Portanto, na primeira etapa do método, o autor 

sugere que o interlocutor escute o que incomoda e gera algum tipo de frustração no 

seu cliente, para que a partir daí possa encontrar uma solução que seja benéfica 

para ambas as partes, lembrando sempre que o cérebro primitivo é egocêntrico e 

que a solução deve ser centrada no bem-estar do cliente. Para entendermos como 

diagnosticar as frustrações, é importante destacar que uma frustração pode ser 

caracterizada como a diferença entre um estado desejado e um estado existente, e 

para isso é fundamental que o interlocutor busque a origem da frustração, a 

intensidade, a urgência com que ela deve ser resolvida e se o cliente tem ciência da 

origem de tal frustração.  

Diferenciar as suas reinvindicações: Nessa etapa, o vendedor deve insistir 

naquilo que tem de único para oferecer. “As reinvindicações criam a evidência de 

uma clara diferença entre a sua solução e as soluções apresentadas pelos seus 

concorrentes”. Isso é de fundamental importância, pois o cérebro reage 
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favoravelmente aos contrastes. Portanto, deve o interlocutor diferenciar as 

reinvindicações dos clientes, diagnosticadas na etapa anterior, das reinvindicações 

que a empresa pode oferecer para neutralizar as frustrações anteriormente 

encontradas.  

Demonstrar o ganho: “Tal como na etapa 2, é correto elencar e falar das 

vantagens únicas da sua solução. Não obstante, é preciso prová-las”. É importante 

lembrar que o cérebro primitivo necessita de elementos tangíveis para realizar a 

tomada de decisão, e é nesse momento que esta etapa se torna fundamental, 

demonstrando o ganho e garantindo através de provas concretas que de fato a 

solução ofertada resolva o problema ou traga benefícios incontestáveis ao cliente.  

Despertar o impulso: “As últimas descobertas sobre o cérebro revelam que 

é sempre o cérebro primitivo que tem a última palavra”. Portanto, após percorrer 

todas as etapas anteriores e todos os estímulos que elas contêm, chega o momento 

de despertar o impulso de decisão no cérebro primitivo. Isso acontece através de 

diversas ferramentas, divididas entre elementos de mensagem e aceleradores de 

mensagem, que despertam imediatamente a atenção do cérebro primitivo do cliente 

potencial. Jogos de palavras, perguntas retóricas e estímulos visuais, além de 

passar sempre credibilidade e provocar as emoções dos clientes, estão entre as 

ferramentas utilizadas para que, nessa última etapa, seja possível arrematar de vez 

a venda.  
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3.METODOLOGIA  

3.1 Caracterização da pesquisa  

 A presente pesquisa tem como objetivo diagnosticar as principais frustrações 

dos colaboradores da rede de hotéis Sombra e Água Fresca, localizado na praia de 

Pipa, no estado do Rio Grande do Norte, sendo essa a primeira etapa do método 

escolhido para o desenvolvimento deste trabalho, o método FREGI. Desenvolvido 

pelos autores franceses Patrick Reinvosé e Christophe Morin, esse método tem por 

objetivo potencializar o processo de vendas através dos conceitos do 

neuromarketing. Neste trabalho, o método foi adaptado para aplicação junto ao 

público interno, utilizando-se os conceitos do endomarketing.   

 Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter 

descritivo. Para Mattar Mattar (1999, p.06)   a pesquisa descritiva ”Visa prover o 

pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em 

perspectiva.”     

 Segundo Rudio (1985), a pesquisa descritiva caracteriza-se por observar e 

descobrir determinados fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e 

interpretá-los.   

 Ainda sobre esse mesmo tema, Mattar (1999) nos traz uma contribuição 

também de grande importância ao abordar um aspecto fundamental para 

caracterizar a pesquisa descritiva. De acordo com ele, esse tipo de pesquisa 

"responderá a questões como: quem, o quê, quando e onde.”  
 Quanto ao objeto, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de 

campo, pois procura, através de questionário aplicado presencialmente, diagnosticar 

as principais frustrações dos colaboradores da empresa sobre o ambiente de 

trabalho e relações decorrentes do mesmo. É certo que o presente tema, aplicado a 

esse mercado específico, ainda necessita de mais estudos no contexto nacional. 

Para Vergara (2000), pesquisa de campo pode ser definida como a investigação 

empírica realizada no local onde acontece algum fenômeno que pode ser estudado 

e explicado através da aplicação de questionários.   

 No que se refere à do estudo, será usado o método quantitativo na primeira 

etapa do método e qualitativo nas etapas subsequentes. De acordo com Mayring 

(2002) a pesquisa qualitativa pode ser dividida por alguns delineamentos: estudo de 

caso, análise de documentos, pesquisa-ação, pesquisa de campo, experimento 
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qualitativo e avaliação qualitativa. Portanto, é possível concluir que o método testa 

teorias já existentes através da coleta, do tratamento, e da análise de dados através 

de técnicas estatísticas. 

 Por fim, a pesquisa realizada também pode ser caracterizada como 

transversal. Seguindo a concepção de Fontelles et al. (2009), "No estudo transversal 

(ou seccional), a pesquisa é realizada em um curto período de tempo, em um 

determinado momento, ou seja, em um ponto no tempo, tal como agora, hoje.", 

dessa forma adequando-se à realidade do presente estudo.  

3.2 População e amostra 

A população desta pesquisa foi composta unicamente por colaboradores do 

Hotel Sombra e Água Fresca em todos os níveis hierárquicos. Sobre o conceito de 

população, Marconi e Lakatos (2003, p. 223) definem da seguinte forma: “É o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

característica em comum”.  

Ainda para Marconi e Lakatos (2003, p. 223) “O conceito de amostra é ser 

uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é o 

subconjunto do universo”. Portanto, a amostragem só é necessária quando a 

pesquisa não conseguir englobar todos os integrantes da população. 

Ainda é possível dividir a amostra em probabilística e não probabilística. O 

tipo de amostra escolhido para esta pesquisa foi a não probabilística, por 

conveniência. Segundo Malhotra (2012) esse tipo de amostra é classificado quando 

a seleção de elementos para compor a amostra depende de um critério de seleção 

definido de acordo com a conveniência para o resultado do trabalho, avaliada pelo 

pesquisador no campo.  

Dessa forma, a amostra da pesquisa foi constituída por 64 colaboradores do 

hotel, que se dispuseram a responder o questionário elaborado. Essa quantidade 

corresponde a 54,23% do quadro total de funcionários da empresa.  

 

3.3 Instrumento de coleta de dados 
 
 Os dados primários foram levantados por meio da aplicação presencial de 64 

(sessenta e quatro) questionários, aplicados nos dias 22 e 23 de outubro de 2019, 
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pelo próprio pesquisador nas dependências dos três hotéis que compõem a rede 

Sombra e Água Fresca, na praia de Pipa, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte.  

 O questionário utilizado foi desenvolvido pelo próprio autor, com algumas 

questões de elaboração própria e outras utilizando como referência o questionário 

para pesquisa de público interno desenvolvido pela professora Thelma Pignataro 

(1992). Para a seleção/criação das questões utilizadas no questionário, o autor usou 

como base a teoria do Composto de Endomarketing definido por Carvalho (2013) 

onde as afirmações que compõem o primeiro e segundo bloco podem ser divididas 

em 4 subgrupos, de acordo com os 4Ps do endomarketing. Dessa forma, as 

afirmações são classificadas internamente por ambiente, empresa, trabalho e 

comunicação interna, relacionados no parágrafo a seguir. 

 No item “Ambiente” foram analisadas as questões referentes à percepção dos 

colaboradores sobre as instalações físicas do hotel, como eles se sentem com 

relação ao conforto no posto do trabalho, o que eles acham da aparência da 

empresa, dentre outros. No item “Empresa” foram analisados itens referentes a 

imagem da empresa e tudo aquilo que ela oferece em troca do trabalho prestado 

pelos colaboradores, foram abordadas questões como salário, benefícios e a 

imagem da organização na percepção do colaborador e de seus familiares. No item 

“Trabalho” foi explorada a relação do empregado com o seu posto de trabalho, sua 

satisfação em relação ao seu cargo, a preocupação que eles têm com o 

desemprenho da empresa e também as relações entre os colegas de trabalho. 

Envolve sua dedicação e competência dentro da organização. Por fim, no item 

“Comunicação Interna” foi identificada a percepção dos colaboradores sobre a 

eficácia dos principais meios de comunicação que estão à disposição da 

organização, bem como a fluidez das informações e solicitações entre os setores da 

empresa.  

Todos os questionários foram respondidos de forma anônima, sem 

identificação de nome ou cargo que o entrevistado ocupa. Desse modo, foi possível 

aumentar a confiabilidade dos dados, visto que não há receio de que ocorra a 

identificação por parte de algum superior. 

O objetivo desse primeiro bloco é compreender, de maneira aprofundada, a 

experiência de cada funcionário entrevistado, bem como os possíveis pontos 

geradores de alguma frustração.  
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Na segunda parte do questionário, os colaboradores foram questionados 

quanto à sua percepção a respeito da eficácia de alguns dos principais meios de 

comunicação interna disponíveis à organização.  

Por fim, no terceiro e último bloco foi identificado o perfil socioeconômico dos 

entrevistados, possibilitando assim traçar o perfil de cada um deles. 

As questões que compõem o questionário foram fragmentadas em duas 

partes: As duas primeiras utilizam escalas de Likert e o último bloco é composto por 

questões socioeconômicas.  

Para Costa (2011), a Escala de Likert consiste em um conjunto de afirmações 

selecionadas pelo pesquisador com relação aos objetivos da pesquisa, para as 

quais os respondentes deverão emitir o seu grau de concordância sobre uma 

afirmação qualquer. Tendo como base o que foi citado, para consecução dos 

objetivos propostos foram utilizadas duas escalas de Likert: uma com seis categorias 

e outra com cinco categorias, expostas a seguir:  

 

• Escala de Likert 01 

 

Nível de Concordância 

Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente Imparcial Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Totalmente 
Não se 
Aplica 

 

• Escala de Likert 02 

 

Nível de Eficácia  

Muito Eficaz Eficaz Eficácia Mediana Pouco Eficaz Ineficaz 

 

Diante disso, essas categorias foram utilizadas como referência para a 

análise do nível de concordância e de eficácia dos meios de comunicação interna, 

de acordo com a percepção dos colaboradores do hotel. As metodologias utilizadas 

para tratar os dados obtidos com essas análises serão descritas a seguir. 
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3.4 Tratamento estatístico dos dados 
 

Após a aplicação do questionário foi construído um banco de dados, 

utilizando o software Excel, versão 2010, de forma a propiciar a tabulação, exibição 

gráfica e análise dos dados. Foi aplicada a estatística descritiva, cujo uso é 

aconselhado no primeiro contato com os dados, para a realização de uma análise 

exploratória.  

Segundo Magalhães (2010) a estatística descritiva é definida como um 

conjunto de técnicas destinadas a descrever e resumir os dados, para que se 

possam retirar conclusões a respeito dos dados disponíveis. Ela foi utilizada, 

inicialmente, por meio de frequências absolutas e relativas para traçar o perfil 

socioeconômico dos entrevistados e analisar suas percepções em relação à 

empresa.  

Posteriormente à análise descritiva dos dados, foram analisadas associações 

entre variáveis por meio do Teste Qui-quadrado, representado por . Esse teste é 

não paramétrico, ou seja, não depende de nenhum parâmetro populacional como 

média ou variância. O princípio básico do método é comparar as possíveis 

divergências entre as frequências observadas e esperadas para cada evento. Neste 

trabalho, o Teste Qui-quadrado será utilizado para avaliar se a informação contida 

nas linhas da tabela é independente ou não da informação contida nas colunas. A 

linguagem de programação R (2017) foi o recurso computacional utilizado para as 

análises estatísticas. 

Entretanto, para a realização deste teste, são necessárias algumas 

condições: 

1. Os grupos devem ser independentes; 

2. Cada item dos grupos deve ser selecionado aleatoriamente; 

3. Todas as frequências esperadas são maiores ou iguais a 1; 

4. Não mais de 20% das frequências esperadas são inferiores a 5 unidades. 

Posto isto, o cálculo da estatística teste se dá pela seguinte expressão: 

 

Em que,  
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O é a frequência observada em cada categoria; e, 

E é a frequência esperada em cada categoria. 

Desse modo, diante dos objetivos propostos, foram testadas as seguintes 

hipóteses: 

 Não existe associação entre as variáveis. 

 Existe associação entre as variáveis. 

A hipótese nula ( ) é tida como verdadeira até que se encontrem evidências 

que indicam o contrário, ou seja, a não existência de associação. Por outro lado, a 

hipótese alternativa ( ) é sempre contraditória à hipótese , ou seja, essa hipótese 

indica a existência da associação. Nesse contexto, neste trabalho foi analisada a 

associação entre algumas variáveis para verificar a influência de uma em relação à 

outra. Entretanto, erros podem ser cometidos ao se rejeitar ou aceitar uma hipótese.  

Segundo Vieira (2003), a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela 

é verdadeira, denomina-se “nível de significância” e é simbolizado pela letra α. Em 

outras palavras, α é o valor máximo de probabilidade de errar quando se diz que 

existe associação entre os grupos, mas, na verdade, essa associação não existe. 

Ainda segundo o autor, define-se o valor-p como o menor nível de significância com 

que se rejeitaria . Após o cálculo do valor-p, pode-se estabelecer um valor para α 

e tem-se a seguinte regra geral de decisão para o teste de associação: valor-p > α, 

não rejeita . Se ocorrer valor p ≤ α rejeita-se .  

No momento em que é rejeitada a hipótese nula (H0), surge o interesse em 

verificar como se dá essa associação. Por se tratar de variáveis categóricas, essa 

verificação pode ser feita por Análise de Correspondência, técnica da estatística 

multivariada que explora associações, levando em consideração medidas de 

correspondência entre linhas e colunas.  

Segundo Mingoti (2005), primeiro se elabora a matriz de correspondência 

(matriz P de dimensão p × q), formada das proporções Pij=Nij/N, a matriz de perfil 

das linhas (matriz diagonal denotada por Dr) cujos elementos são R’=(N1./N, N2./N ... 

Np./N) e a matriz de perfil das colunas (matriz diagonal indicada por Dc) constituída 

por: C’=(N.1/N, N.2/N ... N.p/N). Por sucessão, estas são decompostas em 
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coordenadas principais, assim considerando a matriz , de entradas do 

tipo (Pij –  ). Podendo decompor esta matriz em seus autovalores e autovetores 

tem: pxq = A ᴧ B’, sendo A= Upxk uma matriz de dimensão p × q, B= Uqxk 

uma matriz de dimensão q × k e U e V matrizes ortogonais contendo os autovetores 

da matriz  e os autovetores da matriz respectivamente, e ᴧ matriz de 

dimensão k × k contendo os autovetores da matriz  ordenados em forma crescente. 

As linhas de  podem ser escritas como combinações lineares das linhas da matriz 

B’ e as colunas de  como combinações lineares das colunas da matriz A. 

Prosseguindo com essas etapas, é feito um gráfico de dispersão das 

coordenadas principais das linhas e das colunas, com o objetivo de verificar 

associação entre linhas e colunas, chamado por Gráfico de Correspondência. Logo, 

por meio deste gráfico, é possível com uma maior finalidade notar a disposição e as 

relações entre subdivisões da variável, tornando a tomada de decisão mais simples. 

Desse modo, diante dos métodos aqui apresentados, a próxima seção 

contempla os resultados da análise de dados que compõe a pesquisa. 
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4 RESULTADOS 

A análise dos resultados desta pesquisa foi dividida em duas partes. 

Primeiramente, a análise exploratória dos dados foi realizada a fim de descobrir 

possíveis tendências, relações e padrões associados às variáveis estudadas. Em 

seguida, foram estabelecidas e testadas as hipóteses sugeridas com base nas 

informações obtidas a partir da análise exploratória dos dados. Para o teste dessas 

hipóteses, foram utilizados testes descritos na metodologia. 

4.1 Análise exploratória dos dados 

4.1.1 Perfil dos entrevistados 

Os gráficos a seguir definem o perfil econômico dos 64 entrevistados. Todos esses 

resultados estão representados de forma tabular no apêndice deste trabalho.  

Para não causar qualquer tipo de receio e indução a determinadas respostas 

no questionário apresentado ao público interno da empresa, este bloco foi movido 

para o final do questionário. Desta forma, é possível diminuir o nível de apreensão 

com uma possível identificação do funcionário, visto que se tratava de uma pesquisa 

anônima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

55 

 

A) Distribuição dos entrevistados, segundo gênero 

 

Gráfico 01: Distribuição dos entrevistados, segundo gênero (%)             

             

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

De acordo com o gráfico 01, é possível observar que a maioria dos 

entrevistados é do sexo masculino, com 57,8% contra 42,2% do sexo feminino. 
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B) Distribuição dos entrevistados, segundo faixa etária 

 

Gráfico 02: Distribuição dos entrevistados, segundo faixa etária (%)   

           

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

Ao serem questionados a respeito das suas idades, a maioria dos 

entrevistados apontou que tem entre 26 e 30 anos, representando 32,8% das 

respostas. Os intervalos de 22 a 25 anos e de 31 a 40 anos aparecem na segunda 

posição, ambos com 21,9% das respostas. Por último, entre 41 e 60 anos com 

20,3% e entre 18 e 21 anos com 3,1%. Isso implica dizer que a parcela mais jovem é 

minoria no quadro de funcionários da empresa.  
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C) Distribuição dos entrevistados segundo o estado civil 

 

Gráfico 03: Distribuição dos entrevistados, segundo estado civil (%)   

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

No gráfico abaixo podemos perceber que a grande maioria dos entrevistados, 

56,2%, está casada ou mora junto do seu parceiro/a, seguido por 34,4% que 

informaram estar solteiros/as e os demais, 9,4%, separados/as.  
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D) Distribuição dos entrevistados, segundo quantidade de filhos  

 

Gráfico 04: Distribuição dos entrevistados, segundo quantidade de filhos (%)   

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

Considerando a quantidade de filhos, 42,2% afirmaram não ter nenhum filho, 

seguidos por 25% com 1 filho, 15,6% com 2 filhos, 9,4% com 3 filhos e 7,8% com 4 

ou mais filhos. 
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E) Distribuição dos entrevistados, segundo escolaridade  

 

Gráfico 05: Distribuição dos entrevistados, segundo escolaridade (%)   

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

Podemos observar que a grande maioria dos entrevistados, correspondente a 

76,6% só concluiu seus estudos até o ensino médio, e apenas 15,6% concluíram 

algum curso superior. Esses resultados podem explicar a baixa média salarial, 

exposta no item a seguir.  
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F) Distribuição dos entrevistados, segundo faixa salarial 

 

Gráfico 06: Distribuição dos entrevistados, segundo faixa salarial (%)   

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

 Apenas as duas primeiras alternativas que fazem parte deste item obtiveram 

respostas dos entrevistados, o que caracteriza uma faixa salarial relativamente 

baixa, onde 81,3% afirmaram receber até 2 mil reais e 18,7% entre 2001 e 5 mil 

reais. As duas últimas categorias, de 5001 a 8 mil reais e mais de 8 mil reais não 

obtiveram nenhuma resposta.  
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G) Distribuição dos entrevistados, segundo local de residência 

 

Gráfico 07: Distribuição dos entrevistados, segundo local de residência (%)   

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

 Sobre o local de residência, as respostas foram bem variadas e obtiveram 

resultados relativamente próximos. A maior parte dos entrevistados divide-se entre 

Goianinha e Praia de Pipa, ambas com 26,6%. Em seguida, 18,8% dos 

entrevistados afirmaram morar no centro de Tibau do Sul. Ainda 9,4% afirmaram 

morar em Natal, 1,6% no município de Espírito Santo e 17,2% não quiseram 

responder. 
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H) Distribuição dos entrevistados, segundo tempo na empresa 

 

Gráfico 08: Distribuição dos entrevistados, segundo tempo na empresa (%)   

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

 Esta parte da pesquisa chama a atenção para o fato de que a maioria dos 

colaboradores está há pouco tempo na empresa. 70,3% dos funcionários afirmaram 

que estão na empresa há menos de 3 anos. Tal índice pode ser relacionado com a 

baixa média de idade dos participantes.  
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4.1.2 Nível de concordância 

Nesta etapa estão representados os resultados do primeiro bloco da 

pesquisa, que tem o objetivo de compreender de maneira aprofundada a experiência 

de cada funcionário entrevistado com organização, bem como os possíveis pontos 

geradores de alguma frustração. Para facilitar a análise, as afirmações foram 

divididas em ordem decrescente em 2 blocos, de acordo com o nível de satisfação 

apresentado.  

O Gráfico 6 mostra o nível de satisfação dos colaboradores entrevistados com 

a instituição onde atuam. O gráfico expõe a visualização dos itens mais bem 

avaliados do questionário aplicado em ordem decrescente. Observa-se que as 

variáveis que registraram maior satisfação foram “Existem campanhas internas para 

conscientização da segurança no trabalho” onde 87,5% afirmaram concordar 

totalmente e 7,8% parcialmente, o que sugere que a empresa consegue um 

excelente nível de satisfação no que tange à segurança no trabalho. Em seguida, a 

afirmação “A empresa atende às minhas necessidades”, alcançou um total de 84,4% 

de entrevistados que alegam concordar totalmente e ainda 10,9% parcialmente. 

Essa afirmação pode ser considerada bastante completa, pois de maneira geral 

mostra um excelente índice de satisfação no trabalho, visto que a empresa atende 

às expectativas e anseios que os colaboradores têm sobre ela.  

Por outro lado, o Gráfico 7 apresenta os itens mais mal avaliados pelos 

colaboradores. Nota-se que o item que recebeu a pior avaliação foi “A empresa me 

oferece um bom plano de saúde”, em que 73,4%  responderam que a afirmação não 

se aplica à realidade da empresa, e 17,2% discordaram totalmente, o que sugere 

que a empresa não oferta esse benefício aos seus colaboradores. 

Chama a atenção, também, os itens 26 e 27, respectivamente: “O salário que 

recebo é justo para o cargo que ocupo” e “Meu salário é igual ou maior do que o 

pago por empresas da região”. Ambas as respostas sobre a remuneração ofertada 

pela empresa obtiveram alguns dos índices mais baixos de concordância, podendo-

se fazer um paralelo com a baixa média salarial apresentada no gráfico 05 do item 

anterior. Esse resultado apresenta-se como um ponto forte gerador de frustrações 

para a maioria dos funcionários, o que sugere um especial cuidado por parte da 

empresa.  
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Gráfico 09: Nível de concordância dos colaboradores do Hotel Sombra e 

Água Fresca, localizado em Pipa/RN, em outubro de 2019 (%) 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

Legenda: 

1. Existem campanhas internas para conscientização da segurança no trabalho; 

2. A empresa atende às minhas necessidades; 

3. A diretoria da empresa está sempre aberta para ouvir sugestões e reclamações; 

4. Tenho grande expectativa de crescimento profissional; 

5. Minha família e amigos acham que estou em um bom emprego; 

6. Em caso de desentendimentos, é comum os chefes ouvirem os envolvidos; 

7. Tenho alguém para conversar dentro da empresa quando estou com problemas; 

8. A empresa permite o meu crescimento profissional; 

9. Gosto do ambiente de trabalho da empresa; 

10. Tenho um bom relacionamento com meus colegas de trabalho; 

11. Gosto da aparência da empresa; 

12. Quando identifico algum problema, comunico imediatamente ao meu superior; 

13. Sinto-me fisicamente confortável no meu ambiente de trabalho; 

14. Sou bem tratado e me sinto respeitado pelos meus superiores; 

15. Eu me preocupo com o desempenho da empresa. 
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Gráfico 10: Nível de concordância dos colaboradores do Hotel Sombra e Água 

Fresca, localizado em Pipa/RN, em outubro de 2019 (%) 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

Legenda: 

16. Informações sobre normas internas que recebo dos superiores são suficientes; 

17. O meu emprego é desejado por muitos; 

18. A empresa me oferece um bom auxílio alimentação; 

19. Consigo facilmente transmitir alguma solicitação aos outros setores da empresa; 

20. Pretendo ficar nessa empresa até me aposentar; 

21. A maioria das causas de acidente de trabalho foram eliminadas; 

22. Com o salário que recebo, posso sustentar minha família; 

23. Recusaria trocar minha função, mesmo com salário maior; 

24. Gosto do uniforme de trabalho da empresa; 

25. Existem campanhas internas para conscientização da saúde ocupacional; 

26. O salário que recebo é justo para o cargo que ocupo; 

27. Meu salário é igual ou maior do que o pago por empresas da região; 

28. Trocaria de setor, mesmo com salário igual; 

29. A empresa me oferece um bom plano de saúde. 
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4.1.3 Nível de eficácia 

Nesta etapa foram listados, também em ordem decrescente, os resultados da 

percepção dos colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca em relação ao nível 

de eficácia dos principais meios de comunicação interna que estão à disposição da 

empresa. Esta etapa é de fundamental importância e tem por objetivo sugerir os 

meios mais eficazes de acordo com a realidade dos colaboradores do hotel, 

definidos através das respostas ao questionário. 

É possível observar que a intranet foi o meio de comunicação mais bem avaliado, 

tendo em vista que 35,9% dos colaboradores classificaram como muito eficaz e 

26,6% como eficaz. Ainda para o grupo entrevistado, mural e e-mail surgem na 

sequência em relação aos meios mais bem avaliados, alcançando respectivamente 

29,7% e 18,8% de respondentes classificando-os como muito eficazes e 35,9% e 

39,1% classificando respectivamente como eficazes. 

Os outros meios de comunicação propostos não obtiveram resultados 

significativos e relevantes a esta pesquisa. Porém, os resultados negativos obtidos 

pelo item “revistas e jornais” chamam a atenção com apenas 1,6% de  entrevistados 

que consideram este meio como muito eficaz, o que pode ser explicado pela 

ascensão das mídias digitais, tornando os mesmos de certa forma obsoletos.  

 

Gráfico 11: Nível de eficácia dos de comunicação interna na percepção dos 

colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, segundo pesquisa realizada em 

Pipa/RN, em outubro de 2019 (%) 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 
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4.2 Análise exploratória dos dados 

Com base nos objetivos do estudo e devido ao grau de significância dessa 

afirmação, a variável “A empresa atende às minhas necessidades” foi selecionada 

como objeto de medida para diagnosticar as frustrações dos colaboradores do Hotel 

Sombra e Água Fresca. Nesse contexto, foram realizados testes estatísticos para 

verificar a associação com as demais variáveis que compõem o banco de dados. 

A Tabela 2 apresenta as associações entre a variável selecionada como 

objeto de medida e as demais variáveis que compõem o banco de dados, em que 

foram identificadas significâncias estatísticas por meio do Teste Qui-quadrado de 

Pearson.  

Percebe-se que os p-valores encontrados foram muito baixos (menor que 

0,05). Isto indica que há evidências para se rejeitar H0, assumindo α = 0,05. 

Portanto, há evidências para se afirmar que existe associação entre as variáveis.  

 

Tabela 01: Cruzamento da variável “A empresa atende as minhas necessidades” 

com as demais variáveis que compõem o banco de dados, com seus respectivos p-

valores, utilizando Teste Qui-quadrado  

Demais Variáveis P-valor 
Com o salário que recebo, posso sustentar minha família 0,0332 
A empresa me oferece um bom auxílio alimentação 0,0158 
Existem campanhas internas para conscientização da saúde ocupacional 0,0152 
A diretoria da empresa está sempre aberta para ouvir sugestões e 
reclamações 0,0152 

Em caso de desentendimentos, é comum os chefes ouvirem os envolvidos 0,0124 
Trocaria de setor, mesmo com salário igual 0,0124 
Informações sobre normas internas que recebo dos superiores são 
suficientes 0,0086 

Gosto do ambiente de trabalho da empresa 0,0072 
Tenho grande expectativa de crescimento profissional 0,0037 
Tenho um bom relacionamento com meus colegas de trabalho 0,0028 
Minha família e amigos acham que estou em um bom emprego 0,0025 
Meu salário é igual ou maior do que o pago por empresas da região 0,0017 
O salário que recebo é justo para o cargo que ocupo 0,0004 
Sou bem tratado e me sinto respeitado pelos meus superiores 0,0001 
A maioria das causas de acidente de trabalho foram eliminadas 0,0000 
Sinto-me fisicamente confortável no meu ambiente de trabalho 0,0000 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 
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Com isso, faz-se necessário utilizar a análise correspondência para verificar 

onde essas variáveis estão mais associadas. Para os gráficos de Análise de 

correspondência foram utilizados os seguintes códigos para cada categoria: CT 

(Concordo Totalmente), CP (Concordo Parcialmente), NCND (Nem Concordo Nem 

discordo), DP (Discordo Parcialmente), DT (Discordo Totalmente) e NA (Não se 

aplica). 

Gráfico 12: Análise de Correspondência entre “A empresa atende as minhas 
necessidades” e “Sou bem tratado e me sinto respeitado pelos meus superiores” – 

Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

No gráfico 12, observa-se a relação entre as variáveis “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “Sou bem tratado e me sinto respeitado pelos meus 

superiores”. Portanto, é possível concluir que houve associação positiva entre as 

variáveis, o que significa que quanto mais eles se sentem respeitados e bem 

tratados pelos seus superiores, mais a empresa atende às suas necessidades.  
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Gráfico 13: Análise de Correspondência entre “A empresa atende as minhas 

necessidades” e “A diretoria da empresa está sempre aberta para ouvir sugestões e 

reclamações” – Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

Da mesma forma, o gráfico 13 mostra a relação entre as variáveis “A empresa 

atende às minhas necessidades” e “A diretoria da empresa está sempre aberta para 

ouvir sugestões e reclamações”. É possível observar uma aproximação entre as 

categorias Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente em ambas as variáveis, 

ou seja, quanto mais a diretoria se abre para escutar reclamações e sugestões, mais 

os colaboradores se sentem atendidos pela empresa.  
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Gráfico 14: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Tenho grande expectativa de crescimento profissional” – 

Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

 

Fazendo a análise de correspondência das duas variáveis citadas no gráfico 

14, observa-se que houve associação positiva entre as variáveis “A empresa atende 

às minhas necessidades” e “Tenho grande expectativa de crescimento profissional”. 

Isso significa que, devido a diversos fatores também listados nesta pesquisa, quanto 

mais expectativa de crescimento profissional os empregados sentem que têm dentro 

da empresa, mais eles acreditam que a empresa atende às suas necessidades. 
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Gráfico 15: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Tenho um bom relacionamento com meus colegas de trabalho” – 

Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

 

O gráfico 15 mostra a relação entre as variáveis “A empresa atende as 

minhas necessidades” e “Tenho um bom relacionamento com meus colegas de 

trabalho”. O gráfico mostra que houve associação positiva entre as variáveis, 

portanto, quanto melhor o relacionamento do colaborador com os colegas de 

trabalho, mais ele sente que a empresa atende às suas necessidades.  
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Gráfico 16: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Sinto-me fisicamente confortável no meu ambiente de trabalho” – 

Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

 

No gráfico 16, observa-se a relação entre as variáveis “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “Sinto-me fisicamente confortável no meu ambiente de 

trabalho”. Nessa correspondência existe uma maior aproximação entre as categorias 

Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente e Nem Concordo Nem Discordo em 

ambas as variáveis. 
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Gráfico 17: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Informações sobre normas internas que recebo dos superiores são 

suficientes”  – Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019.  

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

O gráfico 17 mostra a relação entre as variáveis “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “Informações sobre normas internas que recebo dos 

superiores são suficientes”. Concluiu-se existir uma maior aproximação entre as 

categorias Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente em ambas as variáveis, o 

que significa que houve associação positiva entre as variáveis.  
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Gráfico 18: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Minha família e amigos acham que estou em um bom emprego” – 

Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019.  

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

O gráfico mostra que existe associação positiva entre as seguintes variáveis, 

“A empresa atende as minhas necessidades” e “Minha família e amigos acham que 

estou em um bom emprego”. É possível observar ainda uma maior aproximação 

entre as categorias Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente em ambas as 

variáveis. Podemos interpretar isso de forma prática da seguinte forma: quanto mais 

a empresa atende às necessidades dos colaboradores, mais seus familiares e 
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amigos irão formar uma imagem positiva da organização e acreditar que o 

empregado está, sim, em um bom emprego. 

Gráfico 19: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Em caso de desentendimentos, é comum os chefes ouvirem os 

envolvidos” – Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

  

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

O gráfico 19 mostra a relação entre as variáveis “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “Em caso de desentendimentos, é comum os chefes 

ouvirem os envolvidos”. Neste caso, também é possível observar uma maior 

aproximação entre as categorias Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente em 
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ambas as variáveis, demonstrando que há associação positiva. Isso significa que 

quanto mais a diretoria se abre para conversar com seus funcionários e procurar 

formas de resolver conflitos e desentendimentos, mais os mesmos sentem suas 

necessidades atendidas e supridas pela empresa. 

Gráfico 20: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Gosto do ambiente de trabalho da empresa” – Colaboradores do 

Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

No gráfico 20 a seguir é possível observar a relação entre as variáveis “A 

empresa atende às minhas necessidades” e “Gosto do ambiente de trabalho da 

empresa”. Neste caso, observa-se uma maior aproximação entre as categorias 
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Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente em ambas as variáveis. A partir 

disso, podemos concluir que, de acordo como a associação apresentada, quanto 

mais o colaborador gosta do ambiente de trabalho, mais ele sente que suas 

necessidades são atendidas pela empresa.  

 

Gráfico 21: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “O salário que recebo é justo para o cargo que ocupo” – 

Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 
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O gráfico 21 mostra a relação entre as variáveis “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “O salário que recebo é justo para o cargo que ocupo”. 

Observa-se uma maior aproximação entre as categorias Concordo Totalmente e 

Concordo Parcialmente em ambas as variáveis. O que significa que quanto mais o 

empregado considera seu salário justo, mais a empresa estaria atendendo às suas 

necessidades. 

 

Gráfico 22: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “A empresa me oferece um bom auxílio alimentação” – 

Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 
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O gráfico 22 mostra a relação entre as variáveis “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “A empresa me oferece um bom auxílio alimentação”. 

Observa-se uma maior aproximação entre as categorias Concordo Totalmente e 

Concordo Parcialmente em ambas as variáveis. O que significa que, quanto melhor 

o auxílio alimentação oferecido pela empresa, mais ela atende às necessidades do 

seu colaborador. 

Gráfico 23: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “A maioria das causas de acidente de trabalho foram eliminadas” – 

Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 
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O gráfico 23 nos mostra a relação entre as variáveis “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “A maioria das causas de acidente de trabalho foram 

eliminadas”. Observa-se uma maior aproximação entre as categorias Concordo 

Totalmente em ambas as variáveis. Isso significa que, à medida que a empresa 

consegue reduzir as causas de acidente de trabalho, a satisfação dos funcionários 

aumenta e eles sentem suas necessidades mais atendidas. 

Gráfico 24: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Trocaria de setor, mesmo com salário igual” – Colaboradores do 

Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 
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se uma maior aproximação entre as categorias Concordo Totalmente em ambas as 

variáveis.  

Gráfico 25: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Meu salário é igual ou maior do que o pago por empresas da 

região” – Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

O gráfico 25 mostra a relação entre as variáveis “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “Meu salário é igual ou maior do que o pago por empresas 

da região”. Concluiu-se existir uma maior aproximação entre as categorias Concordo 

Totalmente em ambas as variáveis, o que significa que houve associação positiva 

entre as variáveis. Dessa forma, quanto mais o salário oferecido pela empresa se 
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aproxima ou supera o das outras empresas da região, mais as necessidades do seu 

funcionário são atendidas.  

 Gráfico 26: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Existem campanhas internas para conscientização da saúde 

ocupacional” – Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

 

Fazendo a análise de correspondência das duas variáveis citadas no gráfico 

26, observa-se que houve associação positiva, entre as “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “Existem campanhas internas para conscientização da 

saúde ocupacional”. Observa-se também uma maior aproximação entre as 

categorias Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente em ambas as variáveis. 

Portanto, as campanhas de saúde ocupacional contribuem significativamente para 

que os funcionários sintam suas necessidades atendidas pela empresa.  
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Gráfico 27: Análise de Correspondência entre “A empresa atende às minhas 

necessidades” e “Com o salário que recebo, posso sustentar minha família– 

Colaboradores do Hotel Sombra e Água Fresca, outubro de 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, outubro de 2019. 

O gráfico 27 mostra a relação entre as variáveis “A empresa atende às 

minhas necessidades” e “Com o salário que recebo, posso sustentar minha família”. 

Observa-se uma maior aproximação entre as categorias Concordo Totalmente e 

Concordo Parcialmente em ambas as variáveis. Portanto, a possibilidade de 

conseguir sustentar a família, aliada ao poder de compra que o salário ofertado 

proporciona, está diretamente ligada à afirmação de que a empresa atende às 

necessidades do colaborador. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Todo o desenvolvimento deste trabalho atenta para a importância de 

buscar métodos que auxiliem no processo de motivação e de tratamento do público 

interno como centro da organização. Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa 

visa descrever como o Neuromarketing pode auxiliar na estruturação de campanhas 

de Endomarketing na empresa estudada. 

  A resposta para o objetivo geral foi encontrada através da elaboração de um 

método (descrito no item a seguir), que busca criar a relação entre essas duas 

teorias. A primeira etapa desse método compreende a aplicação e análise do 

questionário que foi aplicado na empresa e encontra-se descrita nos três primeiros 

objetivos específicos definidos. 

 De acordo com os resultados obtidos através da aplicação da pesquisa, foi 

possível definir um perfil do colaborador do hotel como sendo majoritariamente do 

sexo masculino, com idades entre 26 e 30 anos, casado e sem filhos. De acordo 

com a escolaridade, a maioria afirmou ter estudado apenas até o ensino médio e 

receber menos de 2 mil reais. Ainda foi possível definir que a maioria está na 

empresa há 3 anos, no máximo. Quanto ao local de residência, dividem-se entre 

Tibau do Sul e Goianinha. 

 Quanto ao segundo objetivo específico, concluiu-se que os pontos geradores 

de frustrações foram principalmente relativos a questões salariais, onde, nas 

afirmações “O salário que recebo é justo para o cargo que ocupo” e “Meu salário é 

igual ou maior do que o pago por empresas da região”, foram detectados os mais 

altos índices de discordância. Também é importante atentar para a questão dos 

benefícios  no item “A empresa me oferece um bom plano de saúde”, em que 73,4% 

responderam que a afirmação não se aplica à realidade da empresa e 17,2% 

discordaram totalmente, o que sugere que esse benefício não é oferecido aos 

colaboradores. 

 Para atender ao terceiro objetivo específico, foi possível determinar um 

resultado consideravelmente positivo em relação à satisfação dos funcionários com 

a organização. Variáveis que classificam bem essa satisfação, como por exemplo “A 

empresa atende às minhas necessidades” e “A diretoria da empresa está sempre 

aberta para ouvir sugestões e reclamações”, obtiveram resultados expressivos, 
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onde, respectivamente, 84,4% e 73,4% dos entrevistados responderam que 

concordam totalmente com as afirmações. Ainda é possível destacar que a empresa 

se preocupa com a segurança no trabalho, sendo este o item com maior 

concordância entre os colaboradores. 

 Para atender ao quarto objetivo específico, os funcionários classificaram os 

meios de comunicação interna mais eficazes de acordo com a sua percepção. Os 

mais bem avaliados foram intranet, mural e E-mail, que atingiram os respectivos 

níveis de eficácia máxima: 35,9%, 29,7% e 18,8%.  

 O último dos objetivos específicos descreve como atender ao objetivo geral e 

depende diretamente dos anteriores. O mesmo está descrito detalhadamente no 

item a seguir. 

 

5.1 Método proposto 

 

 Relacionando as teorias que compõem a fundamentação teórica deste 

trabalho, foi possível chegar ao seguinte modelo, que nos mostra como o método 

FREGI, criado por Reinvosé e Morin (2009), pode ser adaptado para que haja 

aplicabilidade ao Endomarketing.  

 

• Método FREGI adaptado ao Endomarketing 

Etapa 01: Diagnosticar as frustrações: Essa etapa compreende a pesquisa de 

público interno, que deve ser realizada a fim de diagnosticar os principais pontos que 

podem gerar alguma frustração nos colaboradores. Compreende também toda a 

parte de análise e tratamento dos dados coletados através da aplicação da 

pesquisa, que deve ser realizada preferencialmente de forma anônima, para não 

gerar nenhum tipo de receio por parte do entrevistado, aumentando assim a 

confiabilidade da pesquisa. Dessa forma, ao ser despertado principalmente o 

estímulo egocêntrico no cérebro primitivo, o entrevistado pensará em si próprio e no 

seu bem-estar.  

Etapa 02: Diferenciar as reivindicações: Nessa etapa surge o momento de 

diferenciar as reivindicações da organização. De maneira clara, deve-se demonstrar 
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porque trabalhar na empresa em questão é melhor do que trabalhar em qualquer 

outra do mercado e reclamar os diferenciais que existem em se trabalhar nessa 

empresa. Esses diferenciais devem ser identificados de acordo com a opinião dos 

próprios colaboradores, na etapa 01. Aqui o principal estímulo despertado no 

cérebro primitivo deve ser o contraste, permitindo criar oposições entre a sua 

organização e as demais. 

Etapa 03: Demonstrar o ganho: Da mesma forma que na etapa anterior, aqui deve-

se elencar e falar sobre as vantagens únicas da organização. A diferença é que 

nesta etapa deve-se provar de maneira real o que foi dito no item anterior e 

demonstrar os ganhos concretos que foram descobertos através da pesquisa. O 

estímulo que será gerado nesse momento é o tangível, de modo que o cérebro 

primitivo busca o familiar e o concreto. 

Etapa 04: Despertar o impulso: Por fim, esse é o momento em que acontece o 

fortalecimento definitivo da nova cultura organizacional através do cérebro primitivo 

do colaborador. Fazendo uso dos elementos de mensagem e aceleradores de 

mensagem, é o momento decisivo para criar o “impulso” no indivíduo de 

disseminação dos valores da organização para o ambiente externo à organização, a 

sociedade de maneira geral. Nesse momento específico, o único estímulo que não 

pode ser trabalhado é o egocêntrico, pois a partir daqui o colaborador para de 

pensar unicamente nele, tornando-se os seus interesses inerentes aos da 

organização.  

 A figura a seguir expõe de maneira clara o método proposto: 

 

Figura 10: Método FREGI adaptado 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 
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5.2 Recomendações 

 

 De acordo com a extensa pesquisa bibliográfica realizada para compor o 

referencial teórico deste trabalho, foi possível concluir que sim, as teorias do 

Neuromarketing têm grande aplicabilidade aos conceitos do Endomarketing, de 

modo que é perfeitamente possível estudar os estímulos cerebrais através da 

neurociência para tornar uma campanha de Endomarketing mais eficaz e assim 

potencializar, de forma significativa, os resultados obtidos através dela.  

 Desse modo, por meio do modelo proposto no item anterior, é possível 

planejar um programa de Endomarketing de acordo com as etapas compostas pelo 

modelo de Brum (1998), aderindo a cada etapa do método FREGI, criado por 

Reinvosé e Morin (2009) e adaptado pelo autor do presente trabalho. Ambas as 

teorias estão citadas no referencial teórico deste trabalho. Desta forma, o programa 

a seguir pode ser encarado como uma recomendação, visto que está plenamente 

adaptado à realidade da empresa, e pode ser perfeitamente aplicado ao ramo 

hoteleiro e de prestação de serviços. 

 Portanto, ao elaborar-se o programa, mais especificamente na Fase I de 

Brum, de “Pesquisa e Diagnóstico” deve-se adotar o primeiro tópico do método 

FREGI adaptado, “Diagnosticar as frustrações”, para, dessa forma, compreender os 

principais pontos que podem causar algum tipo de frustração, bem como os pontos 

que os funcionários mais valorizam dentro da empresa. Esse momento é 

extremamente importante para compreender os aspectos comportamentais e 

observar os valores culturais que cada pessoa carrega, definidos por Cerqueira 

(1994).  

 Assim sendo, de acordo com a realidade da empresa estudada, os dois 

maiores pontos geradores de alguma frustração foram a ausência de plano de saúde 

para os colaboradores e os tópicos relativos aos salários ofertados que, ainda que 

não muito altos, apresentaram discordâncias significativas. Sobre os pontos 

positivos, foi possível concluir que grande parte dos colaboradores sente que, de 

maneira geral, a empresa atende bem às suas necessidades. Essa variável, 

portanto, por ser de grande relevância para o trabalho, foi escolhida como base para 

realizar-se o cruzamento com as demais variáveis, mostrando em relação a elas 

grande associação positiva e explicando os motivos pelos quais os empregados 
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sentem-se recompensados, bem tratados e respeitados pelos seus superiores. 

Esses pontos, tanto os negativos quanto os positivos, devem ser extensamente 

trabalhados na elaboração e planejamento do programa de Endomarketing. 

 Nas duas seguintes fases de Brum, “Definição da Meta Global” e “Criação de 

Ícones de Comunicação Interna”, devem ser extensamente trabalhados os pontos 

positivos encontrados através da pesquisa, de modo que se relacionem 

perfeitamente com a segunda etapa do método FREGI adaptado, a de “Diferenciar 

as Reivindicações”. Dessa forma, trabalhando esses pontos, é possível demonstrar 

aos colaboradores – através de meta global e ícones, como o slogan da campanha –

, porque trabalhar naquela organização é mais vantajoso para eles do que trabalhar 

em qualquer outra empresa. Na “Definição da Meta Global”, além de enaltecer os 

pontos positivos, é o momento de rever os itens que ainda geram altos índices de 

frustração e tentar sanar tal problema.  

 Na fase V de Brum, é possível relacionar “O Programa Propriamente Dito”, 

com a etapa 3 do método FREGI adaptado, “Demonstre o Ganho”. Dessa forma, 

através do conjunto de ações e instrumentos que devem ser criados no “Programa 

Propriamente Dito”, é o momento de inserir as provas de ganho para atingir o 

cérebro primitivo, demonstrando o ganho real que os colaboradores obtêm ao 

trabalhar na organização. É o momento de provar, através dos pontos fortes 

descobertos na pesquisa, porque trabalhar na empresa representa o melhor para a 

vida de cada um deles.  

 Como última etapa, chega o momento final, o momento do “xeque-mate” para 

convencer definitivamente o cérebro primitivo e alcançar plenamente os objetivos do 

projeto de Endomarketing. Esse momento pode ser perfeitamente combinado com a 

última fase do modelo de Brum, o lançamento do projeto. Nesse momento 

específico, deve ser promovido um grande evento com o intuito de lançar o 

programa para os colaboradores da empresa, com a presença indispensável de 

todos os gerentes e diretores. Esse é o momento de utilizar os elementos e 

aceleradores de mensagem descritos por Reinvosé e Morin. Jogos de palavras, 

perguntas retóricas e estímulos visuais são imprescindíveis para despertar 

imediatamente a atenção do cérebro primitivo dos colaboradores, assim fixando de 

forma muito mais eficaz a nova cultura organizacional e despertando o “impulso” de 

disseminação dos valores incorporados aos seus amigos, familiares e à sociedade 

de maneira geral.  
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 Por fim, para que a empresa possa inserir-se no programa de Endomarketing 

a ser criado, foi possível definir, de acordo com a pesquisa, os meios de 

comunicação interna mais eficazes na percepção dos próprios colaboradores, sendo 

eles, respectivamente: intranet, mural e e-mail. Dessa forma, identificando de acordo 

com a realidade da empresa os meios mais eficazes, é possível potencializar ainda 

mais os resultados do programa. 

 A imagem a seguir facilita a visualização da relação entre o modelo de Brum 

e o Método FREGI adaptado, criado pelo autor:  

 

Figura 11: Relação entre o modelo de Brum e o Método FREGI adaptado 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 
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APÊNDICE A – MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

QUESTIONÁRIO  
Olá, 
Eu sou Paulo Vitor, aluno do curso de Administração da UFRN e estou 

realizando uma pesquisa sobre Endomarketing, orientado pela professora Thelma 
Pignataro. Gostaríamos de contar com a sua colaboração, respondendo às 
perguntas deste questionário. Trata-se de uma pesquisa exclusivamente acadêmica, 
na qual o/a senhor/a não será identificado/a. Desde já agradecemos sua 
participação. 
 
1 - Nas expressões a seguir, assinale a alternativa que melhor representa sua 

opinião a respeito da sua experiência nesta empresa onde trabalha, 
utilizando a seguinte legenda/escala:  
CT – Concordo Totalmente CP – Concordo Parcialmente  NCND – Nem 

Concordo Nem Discordo 
DP – Discordo Parcialmente DT – Discordo Totalmente  NA – Não se aplica 

EXPRESSÕES CT CP NCND DP DT   NA 

A empresa atende as minhas necessidades       
A empresa permite o meu crescimento profissional       
Pretendo ficar nessa empresa até me aposentar       
Minha família e amigos acham que estou em um bom emprego       
Sou bem tratado e me sinto respeitado pelos meus superiores       
Tenho grande expectativa de crescimento profissional       
Meu emprego é desejado por muitos       
Eu me preocupo com o desempenho da empresa       
O salário que recebo é justo para o cargo que ocupo       
Meu salário é igual ou maior do que o pago por empresas da região       
Com o salário que recebo, posso sustentar minha família       
A empresa me oferece um bom plano de saúde       
A empresa me oferece um bom auxílio alimentação       
Gosto da aparência da empresa       
Gosto do ambiente de trabalho da empresa       
Gosto do uniforme de trabalho da empresa       
Sinto-me fisicamente confortável no meu ambiente de trabalho       
A maioria das causas de acidente de trabalho foram eliminadas       
Tenho um bom relacionamento com meus colegas de trabalho       
Recusaria trocar minha função, mesmo com salário maior       
Trocaria de setor, mesmo com salário igual       
Consigo facilmente transmitir alguma solicitação aos outros setores da 
empresa 

      

Quando identifico algum problema, comunico imediatamente ao meu 
superior 

      

Tenho alguém para conversar dentro da empresa quando estou com 
problemas 

      

Em caso de desentendimentos, é comum os chefes ouvirem os 
envolvidos 

      

Informações sobre normas internas que recebo dos superiores são       
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suficientes 
A diretoria da empresa está sempre aberta para ouvir sugestões e 
reclamações 

      

Existem campanhas internas para conscientização da segurança no 
trabalho 

      

Existem campanhas internas para conscientização da saúde ocupacional       
 
 
2 - Classifique a eficácia dos seguintes meios de comunicação interna, conforme sua 

percepção: 
 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
NÍVEL DE EFICÁCIA 

Muito 
eficaz Eficaz Eficácia 

mediana 
Pouco 
eficaz Ineficaz Não sabe 

responder 
E-mail       
Intranet       
Mural       
Rede social corporativa       
Revistas e jornais       
TV corporativa       

 
3 - Dados socioeconômicos: 
 
3.1 - Gênero:  (   ) Masculino  (   ) Feminino  (   ) Outro  
 
3.2 - Faixa etária: 

(   ) Entre 18 e 21 anos (   ) entre 22 e 25 anos  (   ) entre 26 e 30 anos 
(   ) entre 31 e 40 anos (   ) entre 41 e 60 anos  (   ) mais de 60 anos 

 
3.3 - Estado civil:      (   ) Solteiro/a      (   ) Casado/a ou morando junto      (   ) Separado/a      (   ) 
Viúvo/a 
 
3.4 - Número de filhos:_______________ 
 
3.5 - Escolaridade: 

(   ) Até o ensino médio (   ) Cursando graduação (   ) Graduado/a           (   ) Pós-
graduado/a 
 
3.6 - Faixa salarial: 

(   ) Até 2 mil reais   (   ) De 2.001 a 5 mil reais (   ) De 5.001 a 8 mil reais 
(   ) Mais de 8 mil reais  

 
 
3.7 - Cidade/bairro onde reside: 
___________________________________________________________ 
 
3.8 - Há quanto tempo trabalha nesta empresa?____________ anos e ____________ meses 
 
 


