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Resumo

Diante da importância da motivação e satisfação dos funcionários de empresas prestadoras de serviços e na mudança de comportamento
social pela utilização de redes sociais, o presente relato tem por objetivo apresentar uma ação desenvolvida por um banco comercial
brasileiro para motivar os funcionários integrando-os às estratégias de marketing esportivo planejadas e desenvolvidas pela empresa. A
ferramenta utilizada para disseminar a cultura de apoio ao esporte brasileiro foi um Blog corporativo, que serviu como meio de
comunicação e interação entre os funcionários. Foi proposto um desafio cultural em que os funcionários foram convidados a escrever
uma redação sob o tema “Marketing Esportivo, o Banco e a Concorrência”. O texto vencedor foi publicado no Blog e serviu como
ponto de partida para promover a discussão em torno de um tema de estrema importância em nível estratégico para a corporação de
forma que os funcionários pudessem se sentir mais motivados pela possibilidade de participação. Com conclusão, o presente relato
apresenta uma forma alternativa, simples e de baixo custo que, através da interação entre os funcionários e da abertura de canais e
condições para discussão de temas importantes relacionados ao planejamento estratégico, promoveu o aumento da motivação.
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BLOG CORPORATIVO COMO FERRAMENTA DE MARKETING INTERNO: 

UM RELATO TÉCNICO 

 

 

Resumo 

 Diante da importância da motivação e satisfação dos funcionários de empresas 

prestadoras de serviços e na mudança de comportamento social pela utilização de redes 

sociais, o presente relato tem por objetivo apresentar uma ação desenvolvida por um banco 

comercial brasileiro para motivar os funcionários integrando-os às estratégias de marketing 

esportivo planejadas e desenvolvidas pela empresa. A ferramenta utilizada para disseminar a 

cultura de apoio ao esporte brasileiro foi um Blog corporativo, que serviu como meio de 

comunicação e interação entre os funcionários. Foi proposto um desafio cultural em que os 

funcionários foram convidados a escrever uma redação sob o tema “Marketing Esportivo, o 

Banco e a Concorrência”. O texto vencedor foi publicado no Blog e serviu como ponto de 

partida para promover a discussão em torno de um tema de estrema importância em nível 

estratégico para a corporação de forma que os funcionários pudessem se sentir mais 

motivados pela possibilidade de participação. Com conclusão, o presente relato apresenta uma 

forma alternativa, simples e de baixo custo que, através da interação entre os funcionários e da 

abertura de canais e condições para discussão de temas importantes relacionados ao 

planejamento estratégico, promoveu o aumento da motivação. 
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Abstract 

 

Given the importance of employees’ motivation and satisfaction while working in service 

economy, and the change of social behavior by the use of social networks, this paper aims to 

discuss a strategy developed by a Brazilian commercial bank to motivate its employees by 

integrating them into its sports marketing plan. The Bank used a Blog to disseminate its 

culture of supporting Brazilian sports, as a blog enable employees to communicate and 

interact with each other. The employees were challenged to write an essay on the theme 

"Sports Marketing, the Bank and the Competitors" and the winner were published in the Blog, 

so the others employees could comment and interact to each other. In conclusion, this paper 

presents a simple alternative and low cost way to promote interaction between the employees 

by using social networks. Moreover, the use of a blog and the promotion of a challenge helps 

to disseminate strategic issues among the hole corporation, increasing motivation among the 

employees. 
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1. Introdução 

 Considerando que uma das características dos serviços é a inseparabilidade entre o 

cliente e o funcionário, em que sem esse o serviço não é prestado àquele, a interatividade que 

se estabelece entre ambos é fundamental para o sucesso do negócio (Caruana & Calleya, 

1998). Desta forma, cresce cada vez mais a importância de políticas, programas e ações que 

envolvam e considerem os funcionários como agente ativo e determinante do desempenho 

organizacional, ou seja, o marketing voltado apenas para os clientes externos não é mais 

suficiente, é preciso desenvolver, também, o marketing interno, voltado para satisfazer os 

colaboradores. 

 São diversas as ferramentas que podem ser utilizadas para estabelecer a comunicação 

entre empresa e os funcionários. Contudo, a evolução tecnológica permitiu que essa interação 

não seja apenas em um único sentido (da empresa para o funcionário), mas se amplie para que 

o funcionário possa interagir não somente com a organização, mas com outros funcionários. 

As chamadas redes sociais criaram novas possibilidades, aproximando pessoas que estão 

fisicamente distantes. Neste contexto, estratégias de marketing, não só junto aos clientes 

externos, mas também junto aos clientes internos (funcionários e colaboradores) precisam ser 

adaptadas para acompanhar a evolução tecnológica e as mudanças de comportamento social 

(Justinek, 2013). 

 Diante da importância da motivação e satisfação dos funcionários de empresas 

prestadoras de serviços e na mudança de comportamento social pela utilização de redes 

sociais, o presente relato tem por objetivo apresentar uma ação desenvolvida por um banco 

comercial brasileiro para motivar os funcionários integrando-os às estratégias de marketing 

esportivo planejadas e desenvolvidas pela empresa. A ferramenta utilizada para disseminar a 

cultura de apoio ao esporte brasileiro foi um Blog, que serviu como meio de comunicação e 

interação entre os funcionários. Foi proposto um desafio cultural em que os funcionários 

foram convidados a escrever uma redação sob o tema “Marketing Esportivo, o Banco e a 

Concorrência”. O intuito do Banco com essa ação foi gerar a mobilização dos funcionários em 

torno de um dos seus pilares estratégicos, o patrocínio ao esporte brasileiro. Desta forma, 

espera-se que os funcionários sejam envolvidos de forma que possam refletir essa cultura de 

apoio ao esporte no atendimento direto com o consumidor final. O texto vencedor foi 

publicado em um Blog disponível em ambiente de intranet de livre acesso a todos os 

funcionários, que tiveram a possibilidade de interagir e compartilhar sentimentos e 

informações sobre o tema. 

 Como método de investigação, utilizou-se entrevista semiestruturada com o Gerente 

Executivo do departamento de Marketing Esportivo, responsável pela elaboração e execução 

da ação e com o funcionário vencedor do concurso cultural. Como método de análise, 

utilizou-se a análise de conteúdo. Como resultados, observou-se que o engajamento dos 

funcionários no desafio cultural, bem como a interação e movimentação em torno do texto 

vencedor gerou um sentimento de orgulho da instituição entre os funcionários, e com isso, 

espera-se um reflexo positivo no atendimento direto aos clientes. 

  

2. Referencial Teórico 

 Cada vez mais, as empresas estão deixando de lado a ideia de que os funcionários são 

apenas recursos para sua produção e estão passando a encara-los como parceiros, 

principalmente quando se trata de uma empresa de prestação de serviços, em que a atuação do 

funcionário é imprescindível para a entrega do serviço. Neste sentido, é preciso zelar pela 

satisfação e motivação do funcionário que passa a ser visto como cliente interno (Caruana & 

Calleya, 1998). O conceito de marketing interno pode ser visto como uma estratégia gerencial 

para motivar e orientar o serviço de todos os níveis funcionais (front line, middle office e back  

office) no sentido de atender às expectativas dos clientes externos (Varey, 1995).  
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  Há indícios na literatura de que um ambiente mais participativo (em que o funcionário 

desempenhando um papel mais ativo) aumenta a motivação intrínseca (Krivonos, 1978), que 

pode ser entendida como o ímpeto de se fazer algo simplesmente porque esse algo é 

interessante e prazeroso (Ryan & Deci, 2000). Neste sentido, a tecnologia desempenha um 

papel fundamental ao disponibilizar ferramentas que facilitem a interação e a construção de 

ambientes participativos, ainda que sejam virtuais, de forma que em um contexto 

organizacional estas ferramentas podem ser utilizadas para uma comunicação formal, 

informal, além de colaborativa (Wattal, Racherla e Mandviwalla, 2010). 

Dentre as ferramentas que podem ser utilizadas para promover a participação coletiva 

de funcionários estão os Blogs, uma espécie de diário eletrônico, em que a partir de uma 

publicação é possível acrescentar comentários e discussões (Cox, Martinez, & Quinlan, 2008; 

Lee, Hwang, & Lee, 2006). Essa ferramenta pode ser criada em uma estrutura “top-down”, em 

que o corpo diretivo de uma empresa a utiliza como forma mais rápida e simples de passar 

uma mensagem, ou pode ser criada em uma estrutura “botton-up”, em que os funcionários são 

os responsáveis pelo seu uso e comunicação (Cox et al., 2008; Lee et al., 2006). A diferença 

entre um blog comum e um blog corporativo, é basicamente a restrição de seus leitores. Os 

leitores de um Blog Corporativo são os próprios funcionários, independentemente se é um 

“blog dos empregados”, em que a informação flui do nível hierárquico mais baixo para o mais 

alto, ou um “blog executivo”, em que as informações são passadas de cima para baixo (Cox et 

al., 2008). 

Os blogs apresentam benefícios como baixo custo de instalação e manutenção, além 

de ser de fácil utilização (Dearstyne, 2005). Ademais, permitem insights coletivos e facilitam 

a troca de conhecimento. Contudo, alguns autores questionam o papel integrador dos Blogs, já 

que geralmente são escritos por uma única pessoa ou um pequeno grupo que compartilha as 

mesmas opiniões, e apesar da estrutura permitir comentários de leitores, a relevância destes é 

muito menor (Cox et al., 2008). 

Apesar da investigação científica sobre a utilização de ferramentas digitais como 

forma de marketing interno ter aumentado, ainda faltam estudos que relacionem ambientes 

mais participativos, como por exemplo, os blogs corporativos, com a motivação dos 

funcionários, que neste caso são vistos como clientes internos.  

Desta forma, propõem-se, a partir de um relato técnico desenvolvido em um Banco 

comercial brasileiro de grande porte, a verificação de um exemplo prático da utilização de 

ferramenta virtual como forma de voltar ações do marketing para os funcionários. 

 

3. Metodologia da Produção Técnica 

 O presente relato técnico descreve uma ação de marketing interno que teve como 

objetivo mobilizar o corpo funcional para discutir a importância das estratégias de marketing 

desenvolvidas por um banco comercial brasileiro de grande porte em prol do esporte nacional. 

Desta forma, espera-se aumentar a motivação dos funcionários em trabalhar na empresa a 

partir de uma reflexão colaborativa. Para tanto, foi promovido um concurso cultural voltado a 

funcionários com o desafio de elaborar um texto sobre o tema Marketing Esportivo com a 

publicação em um blog disponível na rede Intranet da empresa. 

As informações sobre o caso foram coletas a partir de dados secundários disponíveis 

no ambiente de Intranet da organização (comentários publicados no Blog de funcionários que 

participaram de sua criação e de leitores), bem como por meio de entrevistas semiestruturada 

com o Gerente Executivo idealizador da ação e o funcionário vencedor do concurso. O áudio 

da entrevista foi gravado, transcrito e analisado a partir de Análise de Conteúdo, cujo objetivo 

é definir categorias a partir de elementos textuais sob um título genérico (Bardin, 2011; 

Creswell, 2012). 
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4. Contexto do Projeto 

 O Banco em questão possui uma estreita relação com o esporte. A relação do esporte 

com uma marca pode ser vista como uma ferramenta de comunicação, apesar de pouco se 

conhecer sobre o mecanismo de processamento destas informações (Cornwell, Weeks, & 

Roy, 2005). Dentre as consequências de uma politica de patrocínios estão os benefícios 

cognitivos (conhecimento e imagem), afetivos (conexão e preferência) e comportamentais 

(intenção de compra, comprometimento, compra efetiva) (Cornwell et al., 2005). 

  Contudo, as estratégias de comunicação utilizando o esporte são praticamente 

direcionadas ao público externo (clientes, potenciais clientes, stakeholders, fornecedores), de 

forma que o público interno tem pouca ligação com a política de patrocínio ao esporte. Desta 

maneira, O Banco investigado buscou criar ações de marketing interno que também utilizam o 

esporte como ferramenta de comunicação, mas que são voltados exclusivamente aos 

funcionários. 

 Com o propósito de atrair a atenção, envolver o corpo funcional e motiva-los a 

trabalharem em uma empresa que apoia o esporte, foi lançado um desafio, na forma de 

concurso cultural, em torno do tema Marketing Esportivo. Quando questionado sobre a razão 

de ter escolhido o Marketing Esportivo como tema, o Gerente Executivo, idealizador da ação 

apresentou a seguinte explicação. 

 

“O esporte é um ativo da marca do Banco. Pioneiro, a estratégia de utilizar o esporte como 

eixo de relacionamento e visibilidade de marca transformou a marca da Instituição na marca 

mais lembrada da categoria (top of mind), superando marcas que atuam no segmento 

esportivo. Os funcionários acompanham essa associação entre a marca e o esporte, mas 

apesar do orgulho, desconhecem os benefícios de negócios, de relacionamento e 

socioambientais que o patrocínio gera. Estimular os funcionários a refletirem sobre o tema 

trouxe engajamento, pertencimento, reconhecimento e reaqueceu o assunto nas estratégias 

internas (negócios e de imagem).” 

 

Este depoimento ilustra a preocupação em aproximar as estratégias discutidas apenas 

no topo da pirâmide hierárquica de todo o resto da organização. Desta forma, a empresa busca 

maneiras alternativas de motivar o funcionário, através de um sentimento de pertencimento e 

orgulho. 

 

5. Tipo de Intervenção e Mecanismos Adotados 

A ação de marketing interno apresentada consistiu em um concurso cultural entre os 

funcionários cuja proposta era discorrer, através de um texto, sobre o tema “Marketing 

Esportivo, o Banco e a Concorrência”.  

Segundo o Gerente Executivo idealizador da ação, a motivação para a criação do 

concurso foi a necessidade de envolver e engajar o funcionário com as estratégias de 

marketing esportivo da empresa. Dentre os objetivos, estão: 

 Ampliação do entendimento dos benefícios em atuar no marketing esportivo 

 Geração de engajamento e Buzz 

 Identificação o grau de entendimento dos e seus desdobramentos 

 Geração debate entre os funcionários 

 Promoção sentimento de orgulho e pertencimento 

 Reconhecimento dos funcionários utilizando ativos promocionais da marca 

 Ampliação da percepção positiva dos patrocínios esportivos 
Os textos foram analisados pela Diretoria de Marketing e o vencedor foi publicado em 

forma de post no blog locado na rede Intranet da Empresa. Neste blog são publicados 
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diariamente posts e textos relacionados aos mais diversos assuntos como tendências, mercado 

externo, inovação, tecnologia, marketing, comportamento de consumo, monitoramento da 

indústria financeira. É importante ressaltar que esta é uma ferramenta de comunicação 

interativa, em que funcionários, estagiários e contratados podem interagir e discutir sobre 

diversos temas. São eles os responsáveis pelo conteúdo, de maneira que se cria a vontade de 

pertencer e participar de debates sobre temas atuais e que muitas vezes estão relacionados ao 

ambiente de trabalho. Desta maneira criam-se janelas de discussões sobre problemas 

enfrentados no dia a dia do trabalho e uma possibilidade de compartilhar e propor soluções. A 

seguir o depoimento de uma funcionária responsável pela criação do Blog. 

 

“Sinto-me privilegiada de participar da oportunidade representada por esta inovadora forma 

de interação com nosso público interno. Além dos desafios inerentes à utilização desse canal, 

é sempre bom lembrar que se trata de uma rede social corporativa, em que a relevância e a 

oportunidade dos temas tratados devem ser acompanhadas pelo cuidado na abordagem de 

temas estratégicos para o Banco - cujas discussões devem-se restringir ao ambiente interno 

da Empresa -, pelo constante estímulo à participação dos nossos colegas e, sobretudo, pelo 

respeito à diversidade de pontos de vista e de contribuições oriundas da discussão dos temas 

propostos. Creio que a continuidade da divulgação interna do Blog, associada à observação 

desses cuidados, contribuirá para o fortalecimento dessa rede social interna, com benefícios 

para funcionários, clientes e sociedade.” 

 

 Já um funcionário-leitor apresenta seu depoimento sobre a importância do Blog no 

desenvolvimento de seu trabalho. 

“Para nós que trabalhamos com monitoramento de mercado, o Blog tem sido um importante 

termômetro sobre o comportamento da indústria bancária. Além de permitir o 

compartilhamento de análises de inteligência com todo o Banco, as contribuições e 

comentários de colegas da rede, que estão no dia a dia dos negócios, tem sido de grande 

valia para nossos estudos.” 

 O vencedor do concurso ganhou, como prêmio, uma passagem e hospedagem em 

Fortaleza com acompanhante para assistir e acompanhar a final do Circuito Mundial de Vôlei 

de Praia, campeonato patrocinado pela Instituição Financeira. Após a final do campeonato, o 

vencedor e seu acompanhante foram convidados para a festa de encerramento do campeonato 

envolvendo atletas e patrocinadores, em que foram apresentados os resultados e políticas de 

patrocínio para a próxima temporada. 

 

6. Resultados Obtidos e Análise 

 De acordo com o Gerente Executivo entrevistado, foram mais de 300 textos 

submetidos ao concurso, número bastante expressivo para uma ação de marketing interno em 

rede social corporativa. Além disso, ele declarou que se surpreendeu com a qualidade dos 

textos e as pesquisas realizadas. A ação demonstrou o sentimento de orgulho e pertencimento 

dos funcionários, entendimento da importância de apoiar o esporte nacional e negócios 

gerados com o eixo de marketing esportivo. 

 Após a publicação do texto no Blog, foram inúmeros os comentários gerando uma rica 

discussão em torno do tema. Participaram funcionários de diversas dependências localizadas 

em todo o país que, se não fosse através do Blog, dificilmente interagiriam e emitiriam suas 

opiniões sobre a política de marketing esportivo da empresa em que trabalham. Além disso, 

os funcionários que participaram da discussão tiveram a certeza de que de alguma maneira 

seus comentários e opiniões seriam lidos pela Diretoria responsável pelo Marketing 

Esportivo, gerando um sentimento de participação e motivação. 
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 Ao ser entrevistado, o funcionário vencedor do concurso disse que se sentiu honrado 

com o prêmio. Dificilmente ele teria a chance de conhecer os jogadores e parte do corpo 

executivo do Banco responsável pelas estratégias de marketing esportivo. Todos estavam 

curiosos para conhecer o funcionário que tinha apresentado ideias importantes sobre o tema, e 

perante os colegas de trabalho do dia a dia, a reputação também não foi diferente. Além disso, 

o funcionário declarou que se sentiu mais motivado, além da ação ter gerado nele um 

sentimento de orgulho em pertencer à instituição que patrocina de modo consistente o esporte 

brasileiro. 

 Através deste exemplo de ação de marketing interno, é possível observar que a 

participação do corpo funcional em discussões que abordam temas estratégicos para a 

empresa, gera um sentimento de pertencimento e a crença de que a opinião de todos os 

funcionários é importante para a decisão dos rumos a serem seguidos. Com esta ação, pode-se 

perceber que os funcionários, em sua maioria, possuem orgulho de trabalhar para a empresa 

estudada, sendo que a ação de marketing interno ajudou a prosperar este sentimento.  

Os comentários foram, em sua maioria, positivos às ideias do texto publicado, sendo 

que muitos deixaram explícito que se sentiam motivados e orgulhosos em trabalhar em uma 

empresa que apoia o esporte nacional. Além de parabenizarem o Banco pela iniciativa de criar 

o Blog como espaço de discussão interativa entre funcionários. Desta maneira, pode-se inferir 

que a utilização da ferramenta Blog tem uma relação positiva com o aumento da motivação no 

trabalho. 

  

7. Conclusão 

 São diversas as formas de motivação dos funcionários. O presente relato mostra uma 

forma alternativa, simples e de baixo custo que, através da interação entre os funcionários e da 

abertura de canais e condições para discussão de temas importantes relacionados ao 

planejamento estratégico, promoveu o aumento da motivação. 

 Em acordo com a sugestão de Krivonos (1978), pode-se inferir que um ambiente de 

comunicação mais participativo aumenta a motivação intrínseca dos funcionários. 

 Desta maneira, a sugestão é a utilização da tecnologia e de ferramentas de 

comunicação em favor da motivação. No caso apresentado, utilizou-se um blog 

disponibilizado na rede Intranet, ferramenta simples, mas que possibilita a participação e a 

interação entre funcionário de diversos escalões hierárquicos. Assim, o trabalhador que se 

encontra na base da pirâmide hierárquica pode fazer-se ouvir pelo trabalhador que se contra 

em posições mais estratégicas dentro da companhia. Similarmente, o funcionário locado em 

Diretorias, pode trocar informações com funcionários que desempenham funções operacionais 

e pode desta forma, ter uma visão mais realista dos problemas enfrentados no dia a dia. 

 O presente trabalho ilustra a influência de um Blog alimentado por funcionários sobre 

a motivação. Porém outros estudos e relatos são necessários para consolidar a ideia de que 

ambientes mais participativos que englobem toda a hierarquia de uma empresa se aumentam a 

motivação e o desempenho no trabalho. 
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