
O ENDOMARKETING 
CONTRA O 
CORONAVÍRUS



Durante os últimos 90 dias 
temos estado no epicentro do furacão 
e, sem nenhuma dúvida, estão sendo 
os dias mais difíceis de nossa jornada 
profissional. Todavia, eles nos 
proporcionaram uma incessante 
torrente de aprendizado 
como nunca antes vimos. 
O coronavírus 
definitivamente 
posicionou as 
empresas em um 
turbilhão de 
necessidades e 
dificuldades para 
as quais nunca antes 
haviam olhado. 

Algumas foram 
pegas de calças curtas, 
absolutamente perdidas 
nesse tiroteio de 
mudanças econômicas, 
questionamentos dos 
funcionários, parceiros 
e clientes. 



Como empresa, esta 

crise nos trouxe também 

desafios com os quais, nestes 

quase 18 anos, jamais havíamos 

sonhado em nos deparar. Contudo, 

a realidade não se importa se estamos 

ou não preparados, ela simplesmente 

se impõe. E foi assim que iniciamos 

o nosso processo de reinvenção ao 

mesmo tempo em que éramos 

demandados continuamente para 

a construção de novas soluções 

sob medida para cada um de 

nossos clientes, também 

envoltos em seus próprios 

processos de lida com a crise.



Durante 
esta tempestade, 
cheia de lições a serem 
absorvidas e aplicadas, 
descobrimos que 
formidável ferramenta 
é o endomarketing 
e a sua enorme 
capacidade de 
transformar crises 
aparentemente definitivas 
em reais oportunidades para o 
negócio se reinventar, redirecionar, 
revolucionar e evoluir. 



Mas, para que tudo isso seja 

materializado é necessária uma 

mudança inicial bem ampla na 

organização, um verdadeiro framework 
de processos onde diversas práticas 
precisam ser arregimentadas para 
preparar a organização a absorver
as mudanças necessárias.
Sendo a mais básica e importante delas 

a aceitação por parte da governança 

administrativa da organização. 



Nesta crise, onde muitos quebraram, 

perderam e continuam perdendo, 

existem aqueles que estão reduzindo 

prejuízos e outros ainda que 

estão criando oportunidades e 

crescendo em meio à terra 

semi-devastada pelo coronavírus. 

E nesta experiência involuntária, tivemos 
a oportunidade de observar como se 
portam diferentemente aqueles que já 
tem seu processo de endomarketing 
mais desenvolvido e aqueles ainda 
resistentes ao processo. Afinal, as crises 
expõem as fragilidades em carne viva ao 
mesmo tempo em que também mostram 
muito bem as potencialidades das empresas.







Entrar nesta crise 

não foi uma opção 

para ninguém,

mas como vai se sair dela, 

é uma escolha que 

você deve fazer. 

Para engajar seus 
colaboradores nessa jornada,
use o endomarketing. 
Para aplicar o endomarketing
em sua empresa,
conte com a gente.

www.novacafe.com.br



Prevalecer em meio a uma crise nunca 
é fácil e não seria honesto dizer isso, 
mas um bom gestor sabe que vencer 
um momento crítico fica menos difícil 
quando sua organização possui um time 
confiável, coeso e focado, trabalhando 
unido em prol de um objetivo comum. 


