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Atualmente, observa-se a necessidade de um RH estrategicamente envolvido com os clientes e 
com isso, os profissionais de Recursos Humanos vêm sofrendo muitas pressões e críticas com 
relação à sua falta de preparo ou à sua deficiência em termos de visão estratégica. Quando se 
trata de estratégia, são muito desenvolvidas as percepções do ponto de vista financeiro e de 
processos operacionais. 
 
As empresas reúnem seus executivos e dedicam grande tempo, geralmente na tentativa de 
produzir um quadro de aspecto nobre para pendurar em suas recepções. Quase sempre esses 
exercícios terminam em um conjunto de banalidades genéricas que não significam nada e só 
servem para deixar seus empregados desorientados e descrentes”. A estratégia adotada em 
algumas empresas da região Nordeste do Brasil, para que seus colaboradores saibam ao “pé 
da letra” a missão e a visão da empresa é totalmente frustrada, pois eles só decoram e não 
sabem o significado e como agir diante dessas políticas. 
 
Devemos nos preocupar em tratar os colaboradores como clientes, usando estratégias de 
fidelizá-los com a empresa. A fidelização do cliente está fortemente ligada à questão da 
qualidade de serviços, razão pela qual este tema é também aqui bordado. 
 
O departamento de Recursos Humanos, entre outras atividades, seleciona e treina funcionários 
demandados pela organização, mas também, concomitantemente, representa a empresa nos 
encontros com diferentes públicos internos e externos. Resumindo, tudo em uma frase: 
marketing de relacionamento é tudo, desde que dirigido ao seu cliente em tempo real. 
 
Um dos maiores patrimônios da empresa é o número dos clientes que ela possui e o grau de 
relacionamento que tem com eles. Então, as empresas tentam estratégias para conquistar, 
atrair e fidelizar clientes, mas esquecem de que para conquistar esses clientes primeiro devem 
conquistar seus clientes internos, e que ao mesmo tempo conquistem a satisfação dos clientes 
pessoais dos clientes internos. 
 
Quero dizer que temos o cliente externo e interno, cliente pessoal e cliente pessoal do nosso 
cliente interno e externo. Manter satisfeitos os clientes internos: muitos funcionários não se 
vêem ligados ao usuário externo. Atualmente, a cooperação interfuncional, ou seja, os canais 
internos devidamente alinhados com os dos clientes externos, é de fundamental importância. 
Isso porque o cliente interno não sintonizado com a empresa também não estará sintonizado 
com o cliente externo. 
 
O cliente pessoal é aquele que influencia nossas vidas e nosso desempenho no trabalho. O 
cliente pessoal é formado pelas pessoas que amamos: a esposa, o marido, os filhos, os 
amigos. Eles são importantes quando analisamos as definições de clientes. 
 
Comecemos pelos seus clientes internos, tornando o coletivo da empresa consciente. Depois 
siga seus clientes atuais, os clientes externos. Premiar equipes que alcançam um bom 
resultado motivará também outros profissionais a conquistar resultados, pois um trabalho 
recompensado é altamente motivador e trará resultados ainda maiores. Recompense e será 
recompensado. 
 
O clima organizacional é um conceito relacionado aos níveis de satisfação no trabalho 
experimentado por um empregado. Por isso, devemos procurar criar novos valores para os 
clientes e compartilhar esse valor entre o produtor e o consumidor. Devemos procurar 
construir uma cadeia de relacionamento dentro da organização para criar o valor desejado 
pelos clientes, assim como entre a organização e seus principais participantes, incluindo 
fornecedores e canais de distribuição. 
 
O profissional de RH identifica-se mais com os clientes internos - que são especialmente 
importantes, do ponto de vista empresarial. É ele – o cliente interno - quem faz ou deixa de 
fazer, para que a expectativa do cliente final seja satisfeita ou não. O cliente interno é a peça 



principal na qualidade total em serviços, dentro de uma organização, e seja a empresa 
pequena, média ou grande há quase sempre uma corrente de clientes internos. 
 
O conceito de cliente interno pode ser muito útil à organização. O perfeito entendimento do 
conceito pode garantir um clima organizacional melhor, maior produtividade, melhor união 
dentro da equipe, maior satisfação do cliente externo e até atrair os clientes da concorrência. 
 
Muitas empresas cometem a barbaridade de tratar seus colaboradores (neste caso 
empregado) como extensões de máquina, como males necessários ou como pessoas que não 
têm capacidade de contribuir com idéias e sugestões. Não há como pedir que a equipe se 
empenhe mais se eles próprios, muitas vezes, não concordam com a forma (política de preços, 
promoções, assistência técnica) e como as coisas são feitas. Numa época em que a busca pela 
preferência do cliente é disputada palmo a palmo, relegar o fator humano a um segundo plano 
é loucura. 
 
Cada vez mais se fala em valorizar o ser humano, porém na prática ainda existem poucas 
ações e na maioria são isoladas. São comuns as demonstrações em que a figura do 
“empregado” ainda existe.  
 
Por empregado entenda-se aquela pessoa que é paga para trabalhar oito horas por dia, recebe 
um salário no final do mês, recebe ordens, não pode opinar, que se tem dúvidas vai ficar com 
elas e principalmente, que se errar vai levar uma bronca tremenda e ainda pior: receber 
ameaça de demissão. Depois de todo este tratamento, os dirigentes e os empresários ainda se 
queixam por não saberem os motivos da falta de motivação e de empenho de seus 
“colaboradores”, não entendem os motivos da falta de comprometimento. 
 
Para finalizar, antes de cobrar algo de seus clientes internos, verifique se realmente as 
condições de desenvolvimento foram dadas. Cobrar é fácil, auxiliar a crescer “já é bem 
diferente“. 
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