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Resumo:
Este artigo se propõe a analisar dois temas pouco conhecidos por gestores no Brasil, afim que, se
possa identificar como um modelo de gestão pode ser utilizado como uma ferramenta para
organizações que se deparam com um problema significativo de turnover, que gera prejuízos tangíveis
e intangíveis para mesma. O turnover pode ser ocasionado por diversas variáveis exógenas ou
endógenas à empresa, no entanto, investir em uma política direcionada ao funcionário, levando-o a
integrar-se de forma completa aos valores que a empresa considera primordial é uma das maneiras
mais eficientes de evitar o turnover, e, sobretudo, não gerar dúvidas na tomada de decisão da empresa
quanto a investir ou não em capital humano. Assim sendo, a partir de uma pesquisa exploratória
através de um estudo de caso com uma empresa do ramo alimentício, foi possível verificar que o
endobranding é, sem dúvida, uma ferramenta importante na diminuição do turnover, principalmente
para aqueles funcionários que exercem funções chaves dentro do âmbito empresarial, e, além disso,
propicia uma boa expressividade da imagem da empresa para o mercado.
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Endobranding: a powerful tool in decreased turnover of enterprise in
Brazil
Abstract
This article proposes to analyze two themes little known by managers in Brazil, in order that, it is
possible to identify how a management model can be used as a tool for organizations that cope with
significant turnover problems, that generates tangibles and intangible loss for itself. The turnover can
be caused by many external or internal variables for the company, however, investing in a policy
directed to the employers, inducing them to integrate themselves entirely to the values that the
company consider essential is one of the most efficient ways to avoid turnover, and, specially, to do
not generate doubts in the company decision-making as investing or not in human resource. Thus,
from a bibliographic research and a case study, with a food industry company, it was possible to verify
that the endobranding is, beyond question, an important tool in the turnover decrease, mainly to those

employers that execute key functions in the company scope, and, furthermore, it provides a good
company image expressiveness for the market.
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1 Introdução
O Brasil depara-se atualmente com um cenário macroeconômico não satisfatório, isto é, de
acordo com o IBGE (2015), o Produto Interno Bruto (PIB) em 2014 manteve-se praticamente
estável em relação ao ano de 2013, com variação positiva de apenas 0,1%, ao mesmo tempo,
o PIB per capita apresentou uma queda, em termos reais, de 0,7%, registrando R$ 27.229,00
em 2014. Este é o pior resultado desde 2010.
Dentro desse contexto pessimista, as empresas estão estudando maneiras de alocar seus
recursos financeiros em prol de obterem os melhores e maiores resultados possíveis.
Além do cenário econômico desfavorável, as empresas ainda precisam enfrentar outro
problema, que é a alta rotatividade dos funcionários dentro da organização (turnover). Como é
bem sabido, esse tipo de panorama eleva substancialmente o custo das empresas, o que
também provoca a alocação ineficiente de recursos financeiros.
Uma maneira estratégica que a empresa pode ter para aplicar estes recursos é investindo em
sua política empresarial, criando um modelo de gestão inovador que valorize seu capital
humano e propicie a seus colaboradores uma relação em tempo integral com a empresa, por
meio de uma comunicação interna eficaz, tendo em vista que os funcionários da empresa são
peças fundamentais para o desenvolvimento da organização.
Pensando nisso, o endobranding que de acordo com Souza (2004) representa uma
metodologia de gestão de pessoas inovadora que visa elevar o nível de fidelidade dos
funcionários com a organização, gerando inúmeros benefícios tangíveis e intangíveis é uma
das alternativas mais eficientes para diminuir o turnover.
Sendo assim, tem-se que objetivo principal deste artigo é analisar em que medida as empresas
devem investir no endobranding, tendo em vista a alta rotatividade dos funcionários da
organização, quer dizer, as empresas se deparam com um tradeoff de como utilizar seus
recursos financeiros, seja com o investimento numa política empresarial voltada aos seus
colaboradores, seja custeando as inúmeras demissões e contratações. Então, analisar esse
mecanismo de tomada de decisões por parte das empresas com relação aos seus funcionários
compreende o objetivo principal deste artigo.
Não obstante, a partir de uma pesquisa exploratória este artigo espera observar que seria mais
viável por parte das empresas investirem no capital humano de seus colaboradores ao invés de
custear elevados índices de rotatividade dos mesmos.
2 Fundamentação teórica
2.1 O problema do turnover e sua dimensão no Brasil
O turnover é um termo utilizado para caracterizar o movimento de entrada e saída, admissões
e desligamento, de profissionais empregados de uma empresa, em um determinado período de
tempo (CHIAVENATO, 2009).
Evitar o turnover é sem dúvida uma difícil tarefa, tendo em vista que as preferências e gostos
das pessoas são diferenciados, porém, as empresas como já observado anteriormente,
trabalham arduamente nesse sentido devido muitos motivos, dentre eles a insatisfação de
perder um funcionário com grande potencial ou mesmo, os custos que estão atrelados a

grande rotatividade de colaboradores, dessa forma, segundo Mayo (2003), a retenção dos
melhores ativos humanos é uma prioridade absoluta nas organizações, principalmente aquelas
que privilegiam a criação de valores.
Dentro desse contexto é evidente que uma organização que possui um turnover significativo
possui alguma dificuldade em algum setor da empresa. Inicialmente pode-se imaginar que o
erro parta desde o processo seletivo dos profissionais, isto é, na área de recursos humanos, ou
ainda, no modelo de gestão da empresa, que possa de certa forma deixar a desejar no que se
refere à motivação, reconhecimento e etc.
Outro fator de grande relevância que sempre está relacionado à saída de funcionários das
empresas é o mau relacionamento com o chefe, que expressa um desprimoroso preparo dos
líderes nas organizações. De acordo com Ferro (2012), a visão feudal faz com que as pessoas
olhem apenas para cima, esperando a ordem ou definição do senhor feudal, e para baixo,
retransmitindo ordens, e mais importante, valores, comportamentos e atitudes. São incapazes
de olhar para os lados, os quais fluem os processos mais significativos, aqueles que
consideram os clientes, isto é, os processos horizontais.
Este tipo de gestão apresenta uma dissonância com os atuais modelos de gestão que a
administração vem utilizando em prol da maximização dos resultados das empresas e também
para torná-las mais competitivas em um mercado cada vez mais aguerrido.
Vale acrescentar, que ao falar de maximização de resultados isso remete a alocação eficiente
dos recursos financeiros da empresa, e como já foi dito anteriormente, o Turnover impacta
bruscamente todo esse processo de eficiência, seja por fatores tangíveis ou intangíveis, tais
como: gastos com admissões e demissões, exiguidade na empresa por falta de mão de obra,
que por sua vez compromete sua produtividade, gastos com treinamento e capacitação dos
novos profissionais, e, transtornos psicológicos nos atuais colaboradores, que de certa forma
pode afetar seu comprometimento na política empresarial, seja no atingimento das metas ou
na insegurança de sua estabilidade na organização.
As organizações frequentemente alocam substanciais recursos tentando contratar
empregados que sejam adequados para as posições que necessitam ser preenchidas.
Os novos empregados podem estar sujeitos a um período probatório, mas existem
custos não desprezíveis associados com a contratação, treinamento, demissão dos
empregados não satisfatórios, sendo que tais custos aumentam com o período que se
leva para descobrir que um empregado é insatisfatório. (BARON E KREPS, 1999,
p.338).

Outros fatores, além dos problemas com a chefia e as más contratações que são feitas de
maneira superficial pelas empresas que não se utilizam de ferramentas do RH e da psicologia
que auxiliam os gestores a contratarem profissionais que estejam aptos a desempenhar os
cargos que exerceram, a desmotivação, baixa remuneração, falta de reconhecimento e falta de
perspectiva de crescimento na empresa são problemas adstritos ao turnover.
Em uma pesquisa divulgada pela revista Exame em 2013, foram entrevistados 1775 diretores
de recursos humanos de 13 países, sendo 100 brasileiros. Através deste estudo, contatou-se
que o turnover no mundo teve um aumento significativo e moderado de 38% nos últimos três
anos. Durante este mesmo período, no Brasil o fenômeno foi observado em 82%, um número
alarmante, já, que mais que dobra em relação à média mundial.
Ainda de acordo com a pesquisa, ressalta-se que também foram evidenciados os cinco
principais motivos que fazem com que os profissionais tenham interesse em deixar seus

empregos, por ordem de classificação por parte dos entrevistados registrou-se a baixa
remuneração salarial, falta de reconhecimento, desmotivação, preocupações com o futuro da
companhia e o baixo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.A baixa remuneração e a falta de
reconhecimento ficaram em primeiro lugar com 33%, desmotivação ficou em segundo lugar
com 30%. Esses dados revelam que a boa remuneração deve estar atrelada ao reconhecimento
do trabalho do profissional, e, além disso, que o colaborador deve ser motivado sempre; seja
através de perspectivas de crescimento na empresa, valorização de ideias, acompanhamento
gerencial eficiente e etc.
Essa mesma pesquisa mostra os índices do aumento do turnover em diferentes países. A
Tabela 01 apresenta o aumento significativo e moderado do turnover no mundo e
especificamente em alguns países, inclusive o Brasil.
Países

Aumentou
significativamente

Aumentou
moderadamente

Total
do
aumento

Todos os países

7%

31%

Austrália

13%

33%

46%

Bélgica

2%

28%

30%

Brasil

13%

69%

82%

Chile

4%

42%

46%

Emirados Árabes
Unidos

5%

31%

36%

França

9%

18%

27%

Alemanha

3%

25%

28%

Hong Kong

7%

39%

46%

Itália

1%

23%

24%

Cingapura

11%

31%

42%

Suíça

6%

32%

38%

Holanda

5%

27%

32%

Reino Unido

14%

35%

49%

38%

Fonte: Revista Exame (2013).
Tabela 01 - Índices do aumento do Turnover em diferentes países

Esses dados mostram que o Brasil dentre os países pesquisados, é o que apresenta o segundo
pior percentual no aumento significativo (13%) do turnover, ficando atrás apenas do Reino
Unido, e, o primeiro disparado no aumento moderado (69%).
Em contra partida, a Itália apresenta os menores percentuais no aumento significativo e
moderado do turnover, com 1% e 23% respectivamente. Essa discrepância se deve
principalmente aos fatores culturais, social e econômico dos países.
Ao realizar uma análise comparando os dados do aumento significativo do Turnover no Brasil
e no Reino Unido, evidencia-se que o país europeu apresenta uma taxa percentual levemente
maior que a do Brasil.
Porém, é bem sabido que o Brasil possui um cenário sócio econômico significativamente
diferente ao do Reino Unido. Essa diferença pode ser caracterizada, por exemplo,através do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) desses países no ano de 2013.
O Brasil encontrava-se em 79º no ranking, apresentando um IDH equivalente a 0,744,
esperança de vida de 73,9 anos, média de escolaridade de 7,2 anos e Rendimento Nacional

Bruto (RNB) em 2011, medido através do PPC – Paridade de poder de Compra, de 14.275,
enquanto que o Reino Unido em 14º colocado, com IDH de 0,892, esperança de vida de 80,5
anos, média de escolaridade de 12,3 anos e Paridade de Compra de 35.002 (RELATÓRIO DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2014).
Diante desses dados ficam evidentes as diferenças socioeconômicas desses países, e, portanto,
o processo de Turnover, apesar de parecidos, justifica-se por situações diferentes.
De acordo com Costa e Moraes (2006) o Turnover, nos países como França, Japão, Holanda,
Suécia, Reino Unido e Estados Unidos foi justificado pela grande oferta de empregos, sendo
então diretamente proporcional ao aumento da oferta de empregos e inversamente
proporcional às taxas de desemprego.
Vale ressaltar que as empresas do Reino Unido possuem características interessantes com
relação aos profissionais que compõem seu quadro de funcionários. As grandes companhias
empresariais possuem em seus cargos de gestão profissionais das mais diversas
nacionalidades que foram contratados no intuito de maximizar os resultados da empresa. As
organizações sempre estão em busca de novos profissionais com mais qualificação para
agregar conhecimento e alavancar o conceito da empresa no mercado global. Esse é um dos
principais motivos do grande índice de Turnover no Reino Unido.
No Brasil, de acordo com a revista Exame (2013), os profissionais qualificados quando não
encontram uma expectativa de crescimento profissional migram para outra empresa que
proporcione um plano de carreira mais promissora, no entanto, outro fator também merece
relevância, para aqueles que não possuem qualificação profissional, em momento de recessão
econômica, como é o caso, as taxas de desemprego são bastante consideráveis, o que torna o
Turnover ainda mais expressivo.
Então, Mário Custódio, gerente da divisão de recursos humanos da Robert Half, em entrevista
para Revista Exame (2013), afirma:
Comparado a outros mercados, o Brasil vive um momento em que, apesar de não
estar superaquecido, os mais qualificados estão empregados. Por aqui, há uma
expectativa de crescimento profissional muito grande e quando o funcionário não
encontra essa oportunidade na sua empresa atual, ele aceita uma proposta melhor
muito facilmente. [...] Já na Itália e em toda a Europa, as pessoas têm um
pensamento cultural forte de desenvolver a carreira, de estabilidade. Sem contar que
quando a economia está em queda, a tendência é que o turnover diminua porque as
pessoas ficam muito inseguras e querem preservar seus empregos (MÁRIO
CUSTÓDIO, 2013).

Ainda acrescenta-se com relação ao Brasil, que a partir do ano de 2010, quando neste ano o
país atingiu uma taxa de crescimento de 7,5%, segundo Banco Mundial (2015), e nos anos
seguinte, mais precisamente até 2014 se apresentou com taxas de crescimento positiva, diante
da boa postura quanto à produtividade nacional e do bom desempenho econômico do país, de
forma emergencial o país precisou atender a oferta de trabalho que se mostrou bastante
expressiva nesse período, e isso acarretou na alta migração de funcionários para empresas
concorrentes ou ainda para empresas de setores diferenciados.
Foi possível identificar a partir dessa discussão sobre turnover, que se trata, de fato, de um
problema preocupante dentro das organizações e, consequentemente, para a economia de
forma geral, dessa forma, é bem sabido que existem mecanismos que podem suavizar o
turnover e seus impactos, alguns deles, inclusive já foram citados, tais como remuneração,
motivação e reconhecimento. Entretanto, existe uma ferramenta chamada endobranding, que
vem mudando toda a concepção do modelo de gestão tradicional, e, sobretudo, vem
diminuindo o problema de turnover nas organizações que o implanta. Assim sendo, vale

conhecer o método endobranding, e, posteriormente, ligá-lo a diminuição do turnover, tendo
em vista que este é exatamente o objetivo da pesquisa.
2.2 Endobranding: uma alternativa para conter o turnover
Endobranding, de acordo com Kotler e Keller (2013) refere-se às atividades e processos que
atuam como facilitadores na ação de informar e inspirar os funcionários, isto é, manter os
colaboradores sempre a par de tudo que se passa dentro da empresa, integrando-os, de fato, na
organização.
Ainda dentro desse contexto, Souza (2004) aclara endobranding como uma metodologia de
gestão de pessoas diferente dos programas de fidelização a marca, como Brand. Segundo o
autor, o endobranding visa elevar o nível de fidelidade dos funcionários com a organização,
gerando inúmeros benefícios.
O endobranding não tem como finalidade fidelizar os funcionários a um produto ou marca,
mas sim a organização como um todo, fazendo com que os mesmos atuem como uma
extensão da empresa para o público externo (cliente), assim, disseminando uma imagem
positiva da empresa para os colaboradores calouros, os stakeholders e, principalmente aos
clientes. Por conseguinte, tem-se que Bekin (2004) afirma que nenhuma ferramenta da mídia
é tão ampla e eficaz quando comparada a comunicação a partir do boca a boca. Sendo esta a
importância dessa incorporação dos colaboradores perante a organização.
A partir do momento que os colaboradores compram a ideia da empresa, o público externo
também está apto a comprar esta ideia. Seja a conotação de “ideia”, quaisquer que seja o fato
crucial, é a empresa primariamente externar ao seu público interno quais são seus objetivos,
sua missão, visão e valores e juntamente a uma política de valorização profissional, criar
mecanismos que fidelizem seus colaboradores através de ações, tais como: plano de cargos e
carreiras bem definido, premiações, gestão humanista, RH estratégico ou criação de
benefícios, atendendo assim, os anseios dos seus colaboradores. Ressalta-se ainda, que à
medida que forem criadas ações que surpreendam as expectativas dos funcionários,
possivelmente esta atividade terá um fator potencializador ainda maior e mais positivo
(COUTO, 2004).
As empresas são feitas por pessoas. E as marcas de sucesso, cada vez mais, serão as
que entendem que devem gerar identificação com seus colaboradores. Eles são a
cara da empresa. Eles são a própria marca [...] Essa ferramenta trabalha não só o
instrumental de marketing internamente, mas a marca como um todo. Isso significa
estabelecer uma relação de natureza racional e emocional com os colaboradores,
fazendo com que valores da marca sejam internalizados e expressos em sua forma de
atuar e representar essa marca para a qual trabalha. A ideia é transformar os
colaboradores em embaixadores dessa marca, defensores das metas e dos objetivos
da empresa, envolvê-los em processos inspiracionais e motivacionais, que possam
transmitir a percepção de que todos são parte de algo maior (COUTO, 2004, p. 20)

Então, fica nítido que o endobranding trata-se de uma ferramenta que primeiramente cativa o
funcionário, ou seja, o conquista, para posteriormente este mesmo funcionário ajudar a
empresa a atingir seus resultados, seja sendo eficiente no trabalho, seja prospectando mais
clientes. O método do endobranding, apesar de recente, é uma ferramenta que pode ser
observada na empresa Starbucks, a qual representa o objeto de estudo desse trabalho. Dessa
forma, após uma descrição dos métodos utilizados por esta pesquisa para alcançar os
objetivos propostos, características do processo implantado na empresa Starbucks, serão
descritos.
3 Metodologia
3.1 Tipo da pesquisa

Para atingir os objetivos propostos, o presente artigo abordou dentre os tipos de pesquisas, o
modelo exploratório; com o intuito de iniciar a investigação sobre os temas citados neste
artigo.
Segundo Richardson (1989) a pesquisa exploratória procura conhecer as características de um
fenômeno para procurar explicações das causas e consequências do dito fenômeno.
Dentro da mesma perspectiva, Santos (1991) afirma que a pesquisa exploratória nada mais é
que o contato preliminar com um determinado tema a ser analisado, com os sujeitos a serem
investigados e com as fontes secundárias disponíveis.
As pesquisas exploratórias servem para aumentar a familiaridade com temas desconhecidos,
possibilitando posteriormente novas pesquisas de forma mais aprofundada. Busca entender o
que se encontra nas entrelinhas de uma determinada atitude, no caso proposto deste artigo, o
problema do turnover das empresas no Brasil, e gera a hipótese de como o endobranding
pode ser utilizado para sanar este fato.
Para exemplificar a relação entre o endobranding e o turnover utilizou-se um estudo de caso
com a empresa Starbucks, a qual possui uma política explícita de investimento em capital
humano.
3.2 Coleta de dados
A coleta de dados desse estudo foi de maneira secundária, uma vez que se fez uso de
informações contidas no próprio site oficial da empresa Starbucks, ressaltando os momentos
em que a empresa deixa claro que o funcionário é peça fundamental para o sucesso da
empresa.
Além disso, revistas e periódicos que mostram como a Organização investe em capital
humano, seja reconhecendo o trabalho do funcionário, seja contribuindo com seus estudos.
Vale ressaltar, que foi solicitada à empresa informações que pudessem ajudar na
argumentação de algumas afirmações, mas infelizmente não houve um retorno por parte da
mesma, o que acabou se transformando numa limitação do trabalho, pois o mesmo não fez
uso de dados primários. No entanto, acrescenta-se que os dados secundários aqui utilizados
foram de grande relevância para a pesquisa, e sem dúvida, conseguiram atender a proposta da
pesquisa, a qual era mostrar a importância do endobranding na redução do turnover.
3.3 Análise dos dados
Interligando a pesquisa exploratória ao tipo de análise dos dados, o qual se fez uso da análise
qualitativa, Malhotra (1993) fala que a pesquisa com dados qualitativos é a principal
metodologia utilizada nos estudos exploratórios e consiste em um método de coleta de dados
não-estruturado, baseado em pequenas amostras e cuja finalidade é promover uma
compreensão inicial do conjunto do problema de pesquisa.
Dessa forma, tem-se que se trata de uma pesquisa exploratória, que se utilizou do estudo de
caso, como ferramenta principal, se baseando numa análise do tipo qualitativa, isto é, sem o
uso de procedimentos estatístico para validar os resultados. A partir desse detalhamento de
como a pesquisa foi realizada, pode-se então apresentar os dados para compreensão dos
resultados desse trabalho.
4 Starbucks: um exemplo de endobranding
A história da empresa Starbucks teve início no começo da década de 1970, quando começou
sua atividade econômica através da venda dos grãos de café recém torrados de todo o mundo.
Anos mais tarde, mais precisamente em 1987, a empresa passou por transformações,

inspirando-se nas cafeterias
(STARBUCKS, 2015).

italianas,

a
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A Starbucks é a empresa com a maior cadeia de cafeterias do mundo.É uma multinacional
com sede em Seattle nos EUA, possuindo em 50 países mais de 15 mil lojas (STARBUCKS,
2015).
Em setembro de 2014 a Starbucks possuía 87 lojas no Brasil com mais de 1000 funcionários e
a com a perspectiva de chegar no primeiro semestre de 2015 a 100 lojas. As suas lojas
concentram-se nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo (STARBUCKS, 2011).
Uma vez que foi possível observar a grandeza da empresa em termos de sua representação em
termos mundial e nacional, não seria diferente no âmbito econômico. A empresa apresentou
na sua demonstração de resultados do ano de 2014, um aumento de sua receita total em mais
de U$ 1,5 bilhão em comparação com o ano de 2013, conforme apresenta abaixo a Tabela 02.
Encerramento
Exercício:

do 2014
28/set

2013

Variação

2012

2011

29/set

2014/2013

30/set

02/out

Receita Total
Receita

16447.8

14866.8

13276.8

11700.4

16447.8

14866.8

13276.8

11700.4

Outras Receitas, (Total)

-

-

-

-

Custos de Receitas, (Total)

11497

10668.4

9731.4

8510.4

4950.8

4198.4

3545.4

3190

Lucro Bruto
Fonte:Investing, 2015.
* Em Milhões de USD

Tabela 02 - Demonstrativo dos Resultados da Starbucks nos últimos anos.

No tocante ao endobranding, a empresa exerce toda uma política voltada ao colaborador, esta
perceptível através da missão e visão da empresa. Na missão é possível identificar a relação
da organização com as características do endobranding, a qual busca a valorização da marca
Starbucks primeiramente para seus funcionários, e, em seguida a difusão, por meio destes,
para seus clientes, esse dinamismo provoca a fidelização desses dois agentes à marca,
afetando positivamente no marketing e nas receitas de vendas, gerando lucros (STARBUCKS,
2011).
Ao analisar a visão da empresa, mais uma vez, é nítida a valorização dos colaboradores da
empresa por parte da organização, tendo em vista que os mesmos não são chamados de
funcionários, empregados, ou qualquer coisa desse tipo, e sim, partners, pois são
considerados a paixão da empresa. Ainda dentro do contexto, a empresa procura proporcionar
um ambiente onde seus partners sintam-se à vontade, respeitando uns aos outros, e,
sobretudo, que todos cumpram e zelem esses princípios (STARBUCKS, 2011).
Não obstante, por estas palavras, torna-se notório o diferencial da Starbucks. Eles fazem com
que seus colaboradores sejam completamente apaixonados pela empresa. A paixão é
transmitida e sentida pelos clientes, sendo esta dinâmica, de fato, o objetivo da empresa, ou
seja, envolver-se com seus colaboradores e clientes, melhorando suas vidas. Mas, não abri
mão de que um trabalho bem feito, isto é, uma bebida preparada com perfeição, que também é
muito importante no processo de fidelização da marca, dos colaboradores e clientes.
Outros fatores podem ser evidenciados na cultura organizacional diferenciada da Starbucks.
Segundo Max (2015), a Starbucks Americana iniciou uma campanha onde todos os seus
partners terão direito, se aprovados, a cursar gratuitamente uma graduação on-line na
Universidade do Estado do Arizona.

Todo mundo merece uma chance ao sonho americano", diz o presidente da
Starbucks, Howard Schultz, em um comunicado à imprensa. "Ao dar aos nossos
sócios (empregados) acesso a quatro anos com cobertura das taxas, estamos
fornecendo ferramentas críticas para oportunidades ao longo da vida (MAX, 2015,
Pp. 1).

Assim, a Starbucks diferencia-se de todas as outras cafeterias do mundo, tornando-a única.
Ressalta-se que para chegar a essa missão, a Starbucks reestruturou toda sua política
empresarial. Foi necessário coordenar todo um processo de mudança para implantar o
endobranding de forma enraizada em seu modelo de gestão.
Este exemplo mostra um modelo de empresa que se utiliza do endobranding em sua gestão, e,
como boa parte das empresas do meio capitalista, tem em seu fundamento empresarial gerar
lucro/dividendos aos seus proprietários/acionistas de forma harmoniosa.
Para embasar ainda mais o artigo, foi solicitado informações que indicassem o turnover da
empresa, isto é, quantidade média anual de admissões e demissões, assim como, os principais
motivos dos possíveis números de demissões, mas infelizmente não houve um retorno por
parte da empresa, e dessa forma, não foi possível analisar de maneira quantitativa tais dados,
mas de toda forma, uma vez que a empresa tem toda uma política de investimento a favor do
seu colaborador, fica implícito que o endobranding, sem dúvida, é um instrumento estratégico
de minimização do turnover na Starbucks.
5. Conclusão
O endobranding é, sem dúvidas, uma ferramenta poderosa para empresas que buscam inserir
em sua política empresarial a valorização do seu capital humano, que cada vez se torna mais
escassa ao passar dos anos, no ponto de vista de profissionais versados, qualificados e
habilitados a desempenhar cargos que exijam alto teor de complexidade técnica.
Ao incluir o endobranding em sua política empresarial, as organizações terão a oportunidade
de criar uma maior retenção de seus colaboradores, inclusive aqueles que são mais requeridos
pelo mercado de trabalho, pois, um profissional que se sente bem em uma organização onde
encontra amparo para munir todas as suas necessidades, dificilmente terá aspiração para
deixar esta empresa que o faz se sentir uma pessoa única e invulgar para mesma.
Neste contexto, o turnover é algo passivo à organização, uma vez que seus profissionais
dificilmente procuram sair da organização para o mercado em busca de novas oportunidades,
e os profissionais que estão no mercado buscam esta organização que possui em sua política a
valorização profissional.
Este fator desperta o interesse de grandes profissionais, que migram de suas empresas atuais,
afastando-se de um quadro de desvalorização e desmotivação, para uma nova empresa que
segue os padrões do Endobranding.
Dessa forma, além dos benefícios gerados pelo Endobranding já citados, no atual momento
da economia brasileira, buscar ações incomuns é uma excelente ideia para se diferenciar em
um mercado imutável, que sempre busca as mesmas alternativas para sair de crises e de
conflitos, que sejam internos ou externos a organização. Se uma organização der um paço a
frente, ela já não estará mais no mesmo lugar.
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