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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O estudo tem por objetivo elaborar um
projeto de divulgação interna sobre o mercado social, localizado em uma igreja na cidade de Caxias
do Sul, com a principal meta de desenvolver o endomarketing. O mercado Social tem como proposta
de inovação social, que segundo Murray et al, (2010) se dispõem a suprir as falhas do mercado e do
estado em atender determinadas demandas da sociedade. Buscou-se entender as principais
dificuldades para divulgação do trabalho e soluções para maior cooperação interna. Tendo em vista
como principal objetivo maior engajamento interno com o projeto. MATERIAL E MÉTODOS:
Através de pesquisas qualitativas e quantitativas, e tipo de estudo de caso, foram realizadas entrevistas
por meio de uma plataforma digital, com pessoas da instituição religiosa, na coleta de dados sobre a
divulgação do projeto e sobre seus conhecimentos do mesmo. A técnica utilizada para a análise de
dados foi a análise de conteúdo, onde as respostas do questionário foram avaliadas, de tal forma que,
obtivesse informações sobre a insatisfação e/ou satisfação com o projeto, bem como a divulgação do
projeto pela comunidade caxiense para melhor participação da mesma com esta prática social.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Por meio da coleta dos dados foi possível verificar que a maior
necessidade da organização é na divulgação do projeto, com isso será implantado um modelo de
endomarketing visando obter uma maior colaboração dos membros da instituição com o projeto de
mercado social, entre algumas ideias discutidas será apresentado uma proposta de troca solidária de
alimentos para os colaboradores e integrantes da instituição através do mercado social.
CONCLUSÃO: Foi visto através de uma pesquisa que a oferta dos produtos do mercado social é
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maior que a demandas visto que não há tantas pessoas em situação de vulnerabilidade social no local,
sendo assim será desenvolvido um modelo de troca de alimentos entre os colaboradores internos da
instituição conseguindo obter o maior giro de alimentos e atendendo as necessidades de cada um,
visando em ampliar o projeto e posteriormente implantar está ideia com todos os moradores da
comunidade.
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