
1 Eu sou um cliente interno...  
Clientes internos são todos aqueles que fazem parte do dia a dia do ambiente de trabalho, 

como o diretor da empresa, o gerente, a recepcionista entre outros.  

2 Eu sou um cliente interno...  
O cliente interno pode ser aquele ao qual prestamos serviços com produtos e mão de obra 

dentro da própria instituição. 

3 Eu sou um cliente interno...  
É fundamental que o cliente interno esteja feliz, motivado e comprometido para realizar ações 

diferenciadas que possam gerar plena satisfação ao cliente externo.  

4 Eu sou um cliente interno...  
O cliente interno precisa ter todas as condições em termos de estrutura e de ferramentas 

adequadas disponibilizadas pela empresa para realizar de forma eficaz sua tarefa de sempre 

encantar o cliente. 

5 Eu sou um cliente interno...  
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. 

6 Eu sou um cliente interno...  
Uma das ferramentas mais utilizadas para entender o que se passa com o cliente interno, o 

que necessita e o que deseja é a Pesquisa de Clima Organizacional. Essa pesquisa elaborada e 

aplicada pelo setor de RH 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. 

7 Eu sou um cliente interno...  
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.  

8 Eu sou um cliente interno...  
Quando o colaborador sente que possui um espaço na empresa e que suas sugestões, dúvidas 

e também reclamações servem para melhorar cada dia mais a sua rotina profissional, ele se 

sente cada vez mais parte integrante da empresa. 



9 Eu sou um cliente interno...  
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. 

10 Eu sou um cliente interno...  
O funcionário deve saber a importância do lugar onde trabalha e da sua própria importância, 

pois só assim ele poderá ter um bom ambiente de trabalho e equipe. 



1 Eu sou um cliente externo...  
Clientes externos são aqueles que mantêm a empresa financeiramente através das compras de 

produtos e serviços oferecidos pelo empreendedor.  

2 Eu sou um cliente externo...  
Deve-se entender que o relacionamento com o cliente externo é consequência da integração 

entre clientes internos. Ou seja, se os departamentos ou funcionários da empresa não se 

entenderem ou não tiverem cooperação entre si, do outro lado dessa corrente o cliente final 

receberá um produto ou serviço de má qualidade. 

3 Eu sou um cliente externo...  
Quando estão satisfeitos, os clientes externos, muitas vezes voltam a comprar seus produtos 

ou utilizar seus serviços e também podem indicar seu negócio para outras pessoas que eles 

conhecem. 

4 Eu sou um cliente externo...  
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 

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. 

5 Eu sou um cliente externo...  
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%. 

6 Eu sou um cliente externo...  
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.  

7 Eu sou um cliente externo...  
Outra estatística importante sobre a insatisfação dos clientes é que 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! 

8 Eu sou um cliente externo...  
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. 

9 Eu sou um cliente externo...  
O cliente não depende das organizações. Ao contrário, as organizações é que dependem dele. 



10 Eu sou um cliente externo...  
A trajetória de um cliente na empresa é: Prospect  Shopper  Cliente eventual  Cliente 

regular  Defensor. Ele seguirá esses passos se for bem atendido e não se decepcionar.  



1 Eu sou o gestor...  
O gestor é quem desenvolve planos estratégicos e operacionais que julga mais eficazes para 

atingir os objetivos organizacionais, concebe as estruturas e estabelece as regras, políticas e 

procedimentos mais adequados aos planos desenvolvidos e, por fim, implementa e coordena a 

execução dos planos através de um determinado tipo de comando ou liderança e de controle 

ou verificação. 

 

1 Eu sou a comunicação organizacional formal...  
Já a comunicação formal, derivada da alta administração, é uma comunicação dirigida e 

estrategicamente elaborada para os seus públicos, que transmite, dentre outros, informações, 

medidas e ordens por diferentes veículos, como, por exemplo, impressos visuais e eletrônicos. 

 

1 Eu sou a comunicação organizacional informal...  
É uma forma dos funcionários terem mais informações para saciar a curiosidade; informações 

estas, que muitas vezes não são disponibilizadas nos canais formais, o que faz com que haja 

uma procura por fontes alternativas. Algumas das formas mais conhecidas na rede informal 

são os boatos e rumores. A comunicação informal não é estratégica, afinal não é solicitada 

pela alta administração, porém, não é por isso menos importante. A comunicação informal 

pode ser a causa de muitos problemas, até mesmo da insatisfação de clientes internos, o que 

pode levar à perda dos clientes externos. 


