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2.3 Clientes internos e externos 

Primeiramente, vamos definir alguns conceitos para facilitar nosso entendimento sobre o 

assunto. 

a) Cliente: é qualquer pessoa que seja impactada pelo produto ou processo. Consumidor 

final, usuário, beneficiário ou segunda parte interessada. Usuário seguinte da 

produção ou do serviço. Em termos amplos, é a organização ou pessoa a quem a 

organização ou pessoa fornece um produto.  

b) Clientes externos: são impactados pelo produto, mas não são membros da empresa 

que faz o produto. Os clientes externos incluem aqueles que compram os produtos, os 

departamentos reguladores do governo e o público (que pode ser impactado devido a 

produtos inseguros ou a danos ao ambiente). 

c) Clientes internos: são impactados pelo produto e são também membros da empresa 

que o produz. Eles costumam ser chamados de “clientes”, a despeito do fato de não o 

serem no sentido estrito da palavra.  O principal cliente de um determinado 

funcionário pode ser a pessoa da mesa ao lado ou do posto de trabalho seguinte, 

nesse caso, denominado cliente interno. 

Todos em uma organização têm clientes externos e/ou internos, cujas necessidades devem 

atender, a fim de cumprir sua missão. 

Só lembrando alguns conceitos... 

Missão 

A missão é uma declaração concisa do propósito e das responsabilidades 

da sua empresa perante os seus clientes: Por que a empresa existe? O 

que a empresa faz? Para quem? A organização deverá seguir uma linha 

da qual não abre mão, como por exemplo: honestidade, respeito, 

qualidade, integridade etc. Você é um empresário de visão, ou trabalha 

em uma empresa visionária? Como você imagina que será sua empresa 

nos próximos dez ou vinte anos? Estas perguntas podem ser respondidas 

se analisarmos o termo visão. 
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Visão 

A visão é a descrição do futuro desejado para a empresa. Esse enunciado 

reflete o alvo a ser procurado pelos esforços individuais, da equipe e pela 

alocação de recursos. A visão deve conter tanto a aspiração, como a 

inspiração. A aspiração de tornar-se "algo", e a inspiração porque esse 

"algo" deve merecer e valer a pena ser concretizado. Deve ser uma frase 

prática, realista e visível, pois não passará de uma mera alucinação, se ela 

sugerir ou propor resultados inatingíveis. Deve facilitar as respostas para 

as seguintes perguntas: O que a empresa quer se tornar? Onde nós 

estaremos? O que a empresa será? Em que direção deve-se apontar os 

esforços dos dirigentes e colaboradores? 

Valores 

Quando falamos em valores, estamos falando sobre princípios, ou 

crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, 

atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das 

suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam 

executando a missão, na direção da visão. Os valores também podem ser 

vistos como um conjunto de crenças, ou princípios, que definem e 

facilitam a participação das pessoas no desenvolvimento da missão, visão 

e dos próprios valores. Os valores ainda facilitam no comprometimento 

entre os colaboradores e dos colaboradores com os clientes, comunidade 

e com a sociedade. Resumidamente, os valores definem as regras básicas 

que norteiam os comportamentos e atitudes dos colaboradores. Os 

valores dão o suporte, é o foco da moral e ético da empresa.  

 

2.3.1 Satisfação do cliente externo 

Satisfação para um cliente ao comprar um produto ou um serviço consiste na sensação de 

prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) 

percebido de um produto em relação às expectativas do comprador. A satisfação é função do 

desempenho e das expectativas percebidos. O desempenho pode ser lido como resultado, ou 

seja, o atingido com a compra de um produto ou de um serviço. O cliente cria as suas 
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expectativas através de experiências anteriores, informações de profissionais de marketing e 

conselhos de pessoas que adquiriram o mesmo produto ou serviço anteriormente. 

Na área do comportamento do cliente, a teoria da satisfação é adotada para que, as empresas 

se preocupem com os clientes e priorizem as pesquisas dos consumidores, assim será possível 

conhecer atuais necessidades e desejos ou, então, será possível identificar os níveis de 

satisfação do consumidor com a empresa. 

Infelizmente, o que se percebe é que muitos ainda não atentaram para a importância dos 

serviços aos clientes. O propósito da empresa é gerar e manter clientes e, a partir do momento 

em que a empresa consegue satisfazê-los totalmente em seus desejos, necessidades e 

expectativas, tem a seu favor todas as condições fundamentais para mantê-los ativos em seus 

negócios. Isso precisa ser percebido com clareza por empregados, gerentes e corpo diretivo da 

empresa. 

Nessa perspectiva, as organizações deveriam ter como meta atingir 100% de satisfação de 

clientes. O cliente satisfeito mantém, normalmente com a empresa, um relacionamento 

saudável, de longa duração, em que ele e a empresa, de alguma forma, são o tempo todo 

beneficiados. 

Kotler descreve o perfil do cliente altamente satisfeito, atribuindo a ele os seguintes aspectos: 

a) Permanece fiel por mais tempo; 

b) Compra mais à medida que a empresa lança novos produtos ou aperfeiçoa produtos 

existentes; 

c) Fala favoravelmente da empresa e de seus produtos; 

d) Dá menos atenção a marcas e propaganda concorrentes e é menos sensível a preço; 

e) Oferece idéias sobre produtos ou serviços à empresa; 

f) Custa menos para ser atendido do que novos clientes, uma vez que as transações são 

rotineiras. 

A empresa de hoje precisa ter em mente que clientes satisfeitos permanecem na empresa por 

mais tempo, compram mais e falam favoravelmente da organização. 

Muitas vezes, o cliente que se sente lesado se manifesta de forma agressiva, seja 

pessoalmente ou através de um canal de contato ou mídias sociais. Nesse momento é 
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importante compreender que a manifestação do cliente não é um ataque pessoal, e sim um 

pedido de ajuda. Escutar o problema com calma e atenção evita que você perca a compostura. 

É preciso se colocar sempre no lugar do cliente e jamais demonstrar qualquer sentimento que 

não seja o de solidariedade. Esse é o primeiro passo para resolver o problema. 

Uma instituição pode perder até 80% dos seus clientes muito insatisfeitos, 40% dos 

insatisfeitos, 20% dos indiferentes e talvez 10% dos satisfeitos, mas, quanto aos clientes muito 

satisfeitos, apenas 2%. Outro dado interessante é que 95% dos clientes muito insatisfeitos não 

reclamam, simplesmente mudam de fornecedor. Ou seja, se o cliente reclama é porque ele se 

preocupa em continuar seu cliente. 

Em média, um cliente satisfeito conta para 3 pessoas sobre a experiência positiva na sua 

empresa. Ao passo que um cliente insatisfeito relata para 11 pessoas sua experiência negativa. 

E definitivamente, a propaganda negativa não é um bom negócio para a sua empresa! Ao 

contrário do que muita gente pensa, o cliente não depende das organizações. Ao contrário, as 

organizações é que dependem dele. 

Quando falamos em satisfação do cliente externo, temos o seguinte caminho que ele percorre 

durante o relacionamento com a empresa: Prospect (prospecto)  Shopper (comprador)  

Cliente eventual  Cliente regular  Defensor. Ele seguirá esses passos se for bem atendido e 

não se decepcionar. Se quisermos clientes “defensores” é preciso que nossas empresas 

aprendam a ser empáticas, ou seja, capaz de colocar-se no lugar do cliente e ajudá-lo 

realmente com suas necessidades. 

2.3.2 Satisfação do cliente interno 

Da mesma forma o cliente interno de uma empresa/organização também precisa estar 

satisfeito, pois esse é fator de grande influência no desempenho de suas atividades. Um 

colaborador insatisfeito rende menos. Leva mais tempo para desempenhar suas tarefas devido 

à desmotivação. Caso seu ambiente de trabalho não seja adequado, o cansaço também pode 

influenciar no tempo de cada atividade. Também não dá atenção à qualidade do que produz, 

apenas em cumprir tarefas e metas para não ser prejudicado. 

E de onde surge a insatisfação do cliente interno? São vários fatores que podem influenciá-lo, 

como por exemplo: 
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a) Falta de equipamentos ou materiais para o desempenho de suas funções; 

b) Ambiente de trabalho inadequado, com alto nível de ruído ou desorganizado; 

c) Remuneração e oferta de benefícios não condizente com suas expectativas; 

d) Inadequação do colaborador àquela atividade; 

e) Falta de reconhecimento e incentivo de sua liderança; 

f) Má comunicação da empresa para com ele; Falta de informação; Grande influência da 

comunicação informal; 

g) Falta de abertura para participar ou opinar sobre atividades da empresa; 

h) Conflitos internos e pessoais, etc. 

Como vimos, são diversos fatores que podem influenciar a satisfação dos colaboradores de 

uma organização, mas então, como evitar que a insatisfação se instaure. RH e liderança devem 

estar sempre atentos ao que ocorre nas diversas áreas da empresa. Líderes devem conhecer e 

observar todos os membros de suas equipes e traçar estratégias caso note que algo não vai 

bem. O RH também tem como obrigação manter as políticas de remuneração e benefícios 

atualizadas através de pesquisas salariais regionais. Além disso, a aplicação de pesquisas de 

clima organizacionais também é muito importante, pois permite ao RH ter uma visão muito 

próxima da realidade dos colaboradores.  

A pesquisa de clima organizacional é o indicador de satisfação dos colaboradores para diversas 

vertentes que compõem a organização, como modelo de gestão, valorização profissional, 

processo de comunicação, identificação com a companhia, motivação, ou qualquer outro 

ponto que a própria empresa deseja abordar. 

Quando falamos de pesquisa de clima, devemos ter cuidado com alguns pontos importantes. A 

pesquisa deve ser bem formulada, preferencialmente por um órgão externo ou empresa 

contratada para tanto. Isso garante que o questionário seja imparcial e não influenciado por 

sentimentos de colaboradores quanto à empresa. O sigilo também é algo de extrema 

importância. Colaboradores que sentem o desejo de fazer críticas à empresa ou à gestão se 

sentirão mais a vontade sabendo que a pesquisa é anônima e sigilosa. Por medo de 

represálias, muitas vezes críticas e sugestões não são feitas, e a empresa perde oportunidades 

de melhorias. Divulgar os resultados também é essencial. É importante que os colaboradores 

de todas as áreas saibam como está o clima em geral na empresa, quais são os pontos forte e 
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fracos da organização e, acima de tudo, conheçam o plano de ação para mitigar as falhas e 

melhorar o ambiente de trabalho. 

Além do capital inicial, capital de giro, capital de recursos, as empresas precisam investir em 

capital intelectual. Para tanto é importante investir de modo real no endomarketing, na boa 

comunicação interna, sair do comodismo tradicional e permitir que o colaborador faça parte 

efetiva do crescimento dos negócios. Chamamos de marketing interno ou endomarketing as 

ações de marketing voltadas para os clientes internos visando o comprometimento e a 

interdependência entre clientes internos e externos e vice-versa.  

O endomarketing e a comunicação organizacional interna muitas vezes utilizam os mesmos 

canais e ferramentas. Porém existe uma diferença básica entre ambos: seus objetivos.  A 

comunicação organizacional possibilita a transmissão de informações, valores e objetivos da 

empresa para seu público interno, fazendo com que atue da maneira desejada para o bom 

funcionamento da organização. Já o endomarketing, além de transmitir tais informações, se 

encarrega de motivar o funcionário a desempenhar suas tarefas de forma mais produtiva, 

gerando maior satisfação, tanto para o colaborador em si, quanto para a organização em que 

atua. 

Usando essas técnicas é possível detectar e corrigir os pontos que geram insatisfação ao 

cliente interno, mas prevenção também é essencial. Não espere o clima estar ruim e seus 

colaboradores estarem insatisfeitos para tomar alguma ação. Isso é mais oneroso para a 

empresa do que planos de incentivo. 

Não podemos esquecer que é fundamental que o cliente interno esteja feliz, motivado e 

comprometido para realizar ações diferenciadas que possam gerar plena satisfação ao cliente 

externo. 


