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Resumo 

Uma empresa ou organização que não investe em meios de divulgar seus serviços e produtos 

está fadada ao fracasso. Isso é fato. O chamado “marketing externo” é, de muitas maneiras, o 

primeiro contato que o consumidor tem com a empresa e seus produtos. Entretanto quando se 

fala em marketing para uma organização não governamental, que não necessariamente cobra 

por seus serviços, e que possui – ao invés de empregados – voluntários, o marketing externo 

acaba não se fazendo tão vital assim. Isso leva muitas instituições a não darem importância à 

área de marketing em seu planejamento. Este estudo apresenta uma forma em que a diretoria 

de marketing em organizações não governamentais pode atuar de forma a aumentar o 

comprometimento interno dos membros e facilitar a integração entra as demais áreas. 

 

Palavras-chave: Marketing interno; Cultura organizacional; Engajamento; Endomarketing; 

Capital humano.  

 

Introdução 

Entre as atribuições do marketing em uma organização sempre esteve presente a 

conquista do cliente externo, assim como afirma Spiller (2006, p. 34) que o foco principal da 

área de marketing em toda e qualquer empresa deve ser o cliente, pois este é o seu “único e 

verdadeiro patrimônio”, merecendo – desta forma – uma atenção “mais do que diferenciada”.  

Kotler (2000, p. 25) aponta que, na maioria dos casos, a atuação de marketing é vista 

somente como a responsável por “criar, promover e fornecer bens e serviços a clientes”, 

sejam esses clientes pessoas físicas ou jurídicas; fazendo-se necessário ao profissional de 

marketing conhecimento e habilidades em áreas como relacionamento com clientes, 

gerenciamento de pessoas, trabalho em equipe, entre outros.  

Entretanto, durante as últimas duas décadas ocorreu uma mudança significativa na 

forma de atuação da área de marketing, conforme explica Spiller (2006, p. 52) “à medida que 
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as organizações se conscientizavam da importância do comprometimento e da satisfação do 

seu público interno para atingir suas metas”, levando à criação de um novo segmento na área 

de marketing, o chamado marketing interno (MI).  

Iacobucci (2001) reitera que o pessoal de marketing necessita deixar de ver o “cliente 

como alvo” e passar a vê-lo como um relacionamento a ser cultivado, para isso é importante o 

auxílio de bons profissionais, engajados e motivados, e uma cultura organizacional estável. 

Desta forma, criam-se ferramentas para manter o – não mais “empregado” e sim – 

colaborador motivado e estimulado, de forma a manter o bom funcionamento de todo o 

processo na cadeia produtiva e/ou prestação de serviços.   

Neste ponto entra forte a atuação do MI como forma de integração e fortalecimento de 

empresas e organizações – sejam elas quais forem – através da utilização de ferramentas que 

possibilitem melhorar o ambiente de trabalho e a satisfação do seu público interno, 

aumentando assim a sua produtividade. 

O objetivo deste estudo é apresentar às organizações não governamentais a 

importância da área de marketing, não somente como forma de atrair a atenção de 

investidores ou de criar material gráfico como banners, flyers, panfletos, etc. E sim de 

promover a integração das demais áreas do time, buscando aumentar o comprometimento dos 

seus colaboradores e voluntários. O trabalho baseou-se em atividades práticas realizadas pelo 

time Enactus UFPA, localizado na cidade de Belém – Pará, entre os meses de agosto de 2016 

a março de 2017. A pesquisa identificou, entre todas as ações e atividades voltadas para o 

público interno e realizadas pela área de marketing, aquelas que mais contribuíram para a 

integração do time como um todo, apresentando uma breve descrição das atividades e a suas 

respectivas contribuições.  

 

Contexto motivacional 

A aplicação de ferramentas que fortalecem o marketing interno, traz benefícios para as 

demais áreas funcionais de uma organização, de modo a garantir a integração operacional, 

promovendo satisfação no ambiente de trabalho e também a retenção de membros 

(Vasconcelos, 2003). Assim, tendo como um dos resultados, a construção de laços entre os 

membros e a organização, mais especificamente com os ideais desta. 

No caso do Time Enactus UFPA, para estabelecer uma política sustentável de 

relacionamento com seu público - Comunidades atendidas pelos projetos, universitários da 

UFPA, Rede Enactus – foi fundamental aplicar ações que fortalecessem o relacionamento 
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entre as pessoas que fazem parte do time e também com os ideais empregados por meio da 

missão, visão e valores da organização. 

Inserido em um contexto em que faz uso do Marketing 3.0 ou Marketing do Terceiro 

Setor, o Time Enactus UFPA, representado por seu departamento de marketing, busca 

relacionar suas campanhas com a missão, visão e valores do time.  

O marketing 3.0 tem por objetivo fazer do mundo um lugar melhor e para isso, atua 

com a mudança social e busca colaboração na relação que possui com seu público (Kotler, 

2010), levando em consideração que o sucesso da organização está intimamente ligado a 

integração de seus membros. 

 

Metodologia aplicada 

O departamento de marketing do time, por meio de suas ações, assumiu por vezes, um 

caráter multidisciplinar, aliando-se a outros setores da organização. Ao todo, foram cerca de 

21 atividades desenvolvidas durante o período e avaliadas pelos membros do time por meio 

de um formulário de pesquisa que abordava as atividades mais relevantes para a integração 

entre os membros e também, em pergunta direta, se o departamento de marketing em algum 

momento foi importante para promover a integração entre as pessoas do time. 

As ações de MI foram divididas em dois momentos. O primeiro momento anterior a 

aplicação do questionário, e um segundo momento posterior aos resultados do questionário, 

onde as ações foram direcionadas aos pontos mais sensíveis identificados nas respostas 

recebidas. 

O questionário ouviu 92,45% dos membros do Time Enactus UFPA, no período de 23 

de fevereiro à 6 de março de 2017. Dos quais as atividades de maior relevância destacadas 

pelos membros foram: Concurso Cultural Click do Bem, Criação De Identidade Visual e 

Acolhimento dos novos membros. 

 

Ações de Marketing interno 

CONCURSO CULTURAL CLICK DO BEM 

O concurso cultural Click do Bem, realizado em dezembro de 2016, abordava o tema 

“De que forma eu ajudo a transformar o mundo” e premiava a melhor fotografia, tirada pelos 

membros do time e que respondesse ao tema. O concurso teve o objetivo de ampliar o acervo 

fotográfico da diretoria de marketing com material relacionado às visitas as comunidades e 
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outros momentos de atividades práticas desenvolvidas pelos membros do time. Desta forma, o 

material arrecadado seria utilizado para incrementar o conteúdo digital produzido.  

Durante pesquisa aplicada, os membros citaram o concurso como uma das atividades 

mais relevantes para o desenvolvimento do time. O que reforça a promoção de um novo 

concurso com mudanças em algumas características como ampliação do período de 

inscrições, adequação do tema as demais áreas do time – não só projetos – e também 

divulgação direcionada. 

 

CRIAÇÃO DA IDENTIDADE DO PROJETO COSTURAÊ  

Citada também como atividade relevante a integração do time, a criação de identidade 

visual do Projeto CosturaÊ proporcionou aos membros um momento de reflexão e 

conhecimento sobre o próprio projeto do qual fazem parte. Na ocasião, os membros 

participaram de uma dinâmica de brainstorming que serviu como base para a criação do 

conteúdo. Atualmente o Time Enactus UFPA conta com três projetos, dos quais apenas o 

projeto CosturaÊ teve sua identidade visual produzida por um profissional da área de design, 

membro ativo de marketing. Além disso, a logo que está em conformidade com o trabalho 

desenvolvido pelo projeto, promover autossuficiência financeira e emocional em mulheres 

vítimas de violência física e/ou psicológicas de seus parceiros e ex-parceiros.  

 

ACOLHIMENTO DOS NOVOS MEMBROS  

Em parceria com o departamento de Gente & Gestão, a diretoria de marketing 

organizou a recepção dos novos membros do time (Processo Seletivo 2017.1). O objetivo da 

ação era o acolhimento e direcionamento para as áreas em que os membros seriam alocados e 

a descrição do funcionamento do time. A programação de recepção contou com 3 momentos. 

O primeiro foi reservado para apresentar a composição antiga do time, anterior a entrada dos 

novos membros. A apresentação proporcionou momentos de descontração entre todos os 

presentes e também uma exposição prévia de todos os membros e departamentos do time por 

meio de fotos. Ainda neste momento, ocorreu o anúncio dos setores em que os membros 

recém-chegados fariam parte, seguido de um período de conversa para apresentação entre os 

componentes de todos os departamentos. 

O segundo momento da recepção foi a apresentação das normativas do time como: 

Modelo de Gestão adotado e Política de Membros. Temas mais sérios e que foram 

apresentados em forma de vídeo para elucidar de maneira mais clara as principais instruções 
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do time. O terceiro foi a aplicação de uma dinâmica para estreitar os laços entre membros 

novos e antigos. A dinâmica reforçava o departamento que os membros do time estavam 

inseridos. De uma forma geral, o acolhimento foi bem avaliado por todos que participaram e a 

sua aplicação será melhorada para outros momentos de entrada de membros no time. 

Após a aplicação do questionário, algumas demandas foram verificadas a partir da 

insatisfação de alguns membros. 

Para isso, buscou-se após o resultado da enquete desenvolver mais ações para atrair, 

desenvolver e motivar mais ainda o capital humano do time. Partindo da premissa de que 

membros satisfeitos tornam-se embaixadores do trabalho realizado, algo fundamental nas 

interações com a comunidade atendida e demais pessoas que compõem o público externo. 

Das necessidades identificadas pelo departamento de marketing, as que tiveram maior 

ocorrência foram: 

 

REGULARIDADE DE PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS DO TIME 

Atualmente o time conta com 4 redes sociais – Facebook, Instagram, Snapchat e 

Youtube – porém, destas apenas 2 mídias são ativas, facebook e instagram. Semanalmente são 

cerca de 4 a 7 publicações sobre os projetos e as temáticas que os envolvem. Além disso, são 

publicados na rede momentos de descontração dos membros do time, afim de aproximar os 

universitários e demais grupos que compõem o público externo do time. 

Após a ampliação de postagens nas páginas, percebeu-se um crescimento no número 

de envolvimentos com as publicações, principalmente no facebook, que teve esse aumento no 

período de 219%. Com as publicações mais frequentes e equivalentes para todos os projetos e 

departamentos do time, o sentimento de integração vem aumentando, a medida em que os 

membros do time passam a ter o trabalho realizado nas comunidades divulgado para um 

número maior de pessoas. 

 

TREINAMENTO DA ÁREA DE MARKETING  

Citado por muitos membros no questionário aplicado, abrir os treinamentos do 

departamento de marketing para o restante do time era uma fragilidade não identificada 

anteriormente. Para sanar essa questão, desde março os treinamentos relacionados a área de 

marketing são abertos para que todos os membros do time participem.  

Até o momento foi realizado um treinamento voltado para a criação de estampas para 

os produtos que são vendidos pelo time. Em um evento intitulado Co-criar, cuja programação 
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incluía a parte de desenho de observação e programação visual, os participantes tiveram a 

oportunidade de fazer parte do desenvolvimento do material gráfico para a ação de vendas e 

também aprender técnicas utilizadas pelo departamento de marketing em seu dia-a-dia. O 

treinamento obteve ótima avaliação e abriu oportunidades para a realização de mais ações do 

gênero. 

PADRONIZAÇÃO DA VESTIMENTA 

Certamente uma das principais mudanças no contexto de integração dos membros está 

relacionada com a padronização da vestimenta dos membros, isto é, fornecer aos membros 

camisas que apresentam a identidade visual do time. As camisas oferecidas a todos os 53 

membros do time recentemente têm por objetivo fortalecer a imagem do time para o público 

externo e é utilizada em visitas as comunidades, reuniões com parceiros comerciais, ensaio 

fotográfico e reportagens que o time participe. 

Portanto, as ações executadas pelo departamento de marketing foram responsáveis 

para promover a integração do time como um todo. Situação que pode ser verificada pelo 

resultado dos questionários que apresentou a pergunta "Em algum momento o departamento 

de marketing foi responsável por promover a integração do time?" Onde 87,2% dos membros 

que participaram da pesquisa responderam que sim. Trata-se de um resultado positivo e que 

reflete o trabalho que já era desenvolvido antes da pesquisa.  

 

Considerações finais 

  O marketing interno por meio de pessoas, processos e programas oferece todas as 

condições para que as estratégias de marketing sejam suportadas internamente dada a sua 

eficácia como ferramenta de gestão. A aplicação de ações que possibilitem a integração e o 

fortalecimento de organizações é imprescindível para os membros de qualquer organização. 

Este estudo demostrou a importância do marketing interno em organizações não 

governamentais, assim como a Enactus, pois este é capaz de – em conjunto com outras áreas 

de atuação do time – criar, não apenas conteúdo gráfico ou direcionado ao público externo, 

mas sim, um ambiente agradável e estimulante para o bom funcionamento do trabalho 

proposto. 

Após a aplicação da pesquisa com os membros do time, foi possível observar que as 

ações serviram para atrair, desenvolver e motivar, promovendo engajamento e retenção dos 

membros. De modo que pessoas que trabalham satisfeitas tornam-se embaixadoras do 

trabalho realizado. 
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