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Entendendo o significado da 
palavra Cliente 

 
 
 
 
 
 

UNIP 



Introdução - ARC 

• Pano de fundo: organizações, clientes e 

comportamentos – preocupação cada vez maior 

no mundo dos negócios. Principalmente para a 

administração. 

• Organizações - Para que servem, como, 

quando, a quem atendem? 

•  Clientes – o que querem, quando, por que, em 

que condições) 

•  Comportamento – o que cada um: 

organizações, e clientes , diz, como age, por que 

age de determinada maneira etc.  
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Clientes: definições 

•As organizações bem administradas devem estar 
voltadas para o atendimento das necessidades de todos 
os seus Stakeholders (partes interessadas): acionistas, 
colaboradores(força de trabalho), fornecedores, 
clientes, governo e sociedade. 
 

Segundo Juran especialista mundial relacionado a 
qualidade total diz que:  

“cliente é qualquer pessoa que seja impactada 
pelo produto ou processo de uma organização. 
(Juran, 1992, p.8) 
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Clientes: definições 

•O termo “clientes”, inclui tanto clientes internos 

como externos. 

•Os clientes externos tendem a ser impactados 

pelos produtos organizacionais. 

•Os internos são “impactados pelo conjunto de  

processos direta ou indiretamente pela geração de 

produtos e serviços para os clientes externos. 

•Exemplo:... 



Prof. Lucio G. Chaves 5 

 
 

Clientes: definições 

•Professores de uma universidade preenchem formulários 

com as notas entrega-os à secretaria acadêmica que se 

encarrega registram e processam as informações e repassar 

aos alunos em diferentes formas e momentos.  

•São divulgadas notas bimestrais, médias semestrais, ou 

ainda quando solicitados, históricos escolares nos quais se 

apresenta o desempenho do aluno em todas as disciplinas 

que cursou.  

•Pode-se afirmar que um cliente interno desse processo 

de atribuição e divulgação de notas é a secretaria, quando 

se recebe dos professores as notas por eles atribuídas, e os 

clientes externos são os alunos. 
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Clientes: definições 

•CLIENTE é aquela pessoa FISICA OU JURIDICA,  

que recebe o impacto de produtos ou processos de 

uma organização. 

Não falamos de quem compra ou consome alguma 

coisa. 

•Nem todas as organizações existem para vender o 

que produzem. 

•Ou seja, tanto empresas privadas, como os varios 

níveis de governo e as organizações sem fins 

lucrativos têm clientes. 
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Clientes das empresas 

•Cliente externo = clientes que consomem 
produtos das empresas? 

•Entendimento mais profundo da palavra 
clientes. 

•Para entender mais profundamente o 
significado da palavra clientes no mundo dos 
negócios, é importante saber os diferentes 
papeis  que eles podem representar. 

•Apresentamos a seguinte definição: 
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Definições 

•Cliente designa uma pessoa ou uma unidade 

organizacional que desempenha papel no processo 

de troca ou transação com uma empresa ou 

organização. 

•(...) O termo cliente refere-se a pessoas que 

assumem diferentes papeis no processo de 

compra, como o especificador, influenciador, o 

comprador, o pagante, o usuário ou aquele que 

consome o produto (Bretzke, apud Dias, 2003, p38) 
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Clientes das empresas 

•Portanto pense sobre quem são os clientes de 

determinado remédio????? 

•O usuário é o doente; o comprador tanto pode ser 

o próprio doente como outra pessoa; podendo ser o 

hospital; e o especificador o médico. 

•Com relação a compra de automóveis feitas por 

homens casados. Grande parte das vezes, as 

influenciadoras são as mulheres e eles os 

pagantes.  
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Clientes das empresas 

•Uma transaçao de mercado requer pelo 

menos tres papeis desempenhados pelos 

clientes: 

•1 comprar (ou seja selecionar) um produto; 

•2 pagar por ele; 

•3 usá-lo ou consumi-lo. 

•Ou seja o cliente pode ser um comprador, 

um pagante, ou um usuário/consumidor. 
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Clientes das empresas 

•O usuário = pessoa que efetivamente 

consome ou utiliza o produto/serviço, ou 

recebe os benefícios do prod/serv. 

•O pagante = pessoa que financia a compra. 

•O comprador = aquele que participa do 

obtenção do produto no mercado. 

•Cada papel pode ser pela mesma pessoa ou 

unidade organizacional. 
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Clientes das empresas 

•Se uma empresa quer saber quem são seus 
clientes para saber o que eles necessitam e 
valorizam. 

•Ela precisa conhecer os diferentes papeis 
que de alguma forma interferem nas suas 
transações. 

•DIFERENTES PAPEIS = DIFERENTES 
NECESSIDADES OU DESEJOS. 

•Caso hospital Taquaral. 
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Clientes das empresas 

•Clientes e suas necessidades: exemplo do caso para estudo “Hospital Taquaral”. 
Grupos de Clientes Principais Necessidades 

Pacientes: São todas as pessoas atendidas por quaisquer 

serviços oferecidos pelo hospital: emergência, tratamento Clinico 

e cirúrgico. 

a) Qualidade dos serviços médicos e de enfermagem (técnico, 

cientifico e relacionamento humano; b) Rapidez no atendimento; 

c) Qualidade dos serviços de hotelaria; d) Localização; e) 

Preços Competitivos; f) Acesso as informações sobre o 

paciente; g) Ampla rede de convênios; Segurança 

Familiares: são os parentes e amigos dos pacientes, estejam ou 

não acompanhado-os no hospital. 

a) Rapidez no atendimento; b) Qualidade dos serviços de 

Hotelaria; c) Localização; d) Preços competitivos; e) Acesso às 

informações sobre o paciente. 

Médicos; consideram-se clientes dois tipos de médicos. (1) os 

que encaminham pacientes, sem se envolverem diretamente 

com os serviços prestados e (2) os que vão ao hospital com seus 

pacientes, participando diretamente das intervenções realizadas, 

apesar da ausência de vinculo empregatício com o hospital. 

a) Pacientes satisfeitos; b) qualidade dos serviços de 

enfermagem; c) Preços competitivos; d) Localização; e) Ampla 

gama de diagnósticos; f) rapidez e precisão nos diagnósticos e 

analises; g) ampla rede de convênios; h) Equipamentos de 

última geração. 

Convênios: também conhecidos por planos de saúde, são 

representados por empresas especializadas, cooperativas 

médicas, bancos ou qualquer outra instituição que administre o 

próprio plano de saúde. Estão excluídos aqui os seguros que 

reembolsam os gastos médicos de seus associados, já que 

nesse caso a relação do paciente com o hospital é a mesma de 

um paciente do tipo particular. 

a) Preços competitivos; b) Ampla gama de especialidades; c) 

Facilidade de acesso às informações sobre o paciente. 
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Clientes das empresas 

•Questão a ser considerada, no âmbito do negócio: quando 
se trata de clientes, nem todos são clientes finais. 

 

 

 

 

•Clientes finais e intermediários = necessidades tendem a 
ser diferentes 
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Clientes das empresas 

•Clientes Intermediários: são aqueles que 
adquirem os produtos para a revenda ou para a 
industrialização. 

•Ex as industrias são intermediarias quando 
compram matérias primas.  

•A Fabrica de Pneus compra a borracha - mas seus 
clientes são as montadoras e as empresas de 
reposição, que por sua vez são os intermediários 
quando vendem ao consumidor final. 

•O diferencial entre clientes intermediários - eles 
não exercem o papel de usuários dos produtos. 
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Clientes das empresas 

•Clientes finais: destinatários finais de bens ou serviços. 

•O grupo principal dos clientes finais, são: as pessoas ou 

unidades familiares,  

•Empresas e governos também são clientes finais quando 

adquirem produtos para uso próprio (mat. escrit. higiene e 

limpeza). 

•O aspecto mais importante é que as organizações que 

dependem de clientes intermediários para fazer cheguem ao 

destino, ou seja os clientes finais, precisam satisfazer aos 

requisitos tanto de clientes intermediários como os finais.  
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Clientes das empresas 

•Ex: para quem depende de uma Rede se Supermercados 

p/ vender deve: 

•1 ter produtos que atendam aos requisitos dos clientes 

finais. 

•2 apresentar-se atraente aos supermercadistas, para que 

tenham interesse em adquirir seu produto para a revenda. 

•3 Contar com a atratividade do supermercado para os 

clientes finais. 
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Clientes das empresas 

•Clientes do governo: “só faz sentido instituir uma organização, se dela resultar utilidade 

para alguém”. 

•A palavra cliente não soa bem no âmbito das atividades governamentais. Assim uma 

designação alternativa seria cidadão-usuário. 

•As necessidades dos clientes do governo são, na maioria dos casos, diferentes das 

necessidades dos clientes das empresas por ser coletivas (precisam de ruas estradas) 

•As necessidades dos clientes das empresas são individuais. 

•Os governos não atendem somente a coletividade, mas também a serviços 

individualizados quando trata-se de assistência médica (gratuitos), ou saneamento 

(cobrados). 

 

•Clientes das Organizações do Terceiro Setor (ONG’s): organizações sociais sem fins 

lucrativos. 

•Há clientes individuais e coletivos. Ex: AACD sabe quem são as pessoas que atendem 

com problemas, Greenpeace necessidades coletivas. 
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Clientes das empresas 

•Clientes Internos:  

•O termo “cliente não serve somente para designar 

quem compra produtos”. 

•Cliente é “quem sofre o impacto de produtos e 

processos gerados pelas organizações”. 

EX: quando o setor de limpeza de uma organização 

cuida de manter limpo os ambientes de trabalho. 

Seus clientes são internos. 
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Clientes das empresas 

•Albrecht sugere, em tom de brincadeira, para que se 

descubra quem são os clientes de um setor ou depto. é 

simples: 

•Caso você não saiba quem são seus clientes existe um 

teste simples que você pode fazer para descobrir. 

Simplesmente pare de fazer seja o que for que estiver 

fazendo e observe quem vai reclamar. 

• Este é seu cliente. Caso ninguém reclame, o melhor é ligar  

o seu processador de textos e revisar seu curriculum. 
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Clientes das empresas 

•Em outras palavras; ... 

•...o autor sugere  que para identificar os clientes 

internos sejam respondidas as perguntas: 

•Quem seria incomodado, e como, caso seu 

departamento parasse de operar? 

•Que departamentos ou pessoas teriam problemas 

em cumprir suas missões sem os resultados do que 

fazemos? 
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Clientes das empresas 

•Identificação de clientes internos não é uma tarefa 

fácil, mas uma vez identificados é + fácil conhecer 

seus papeis. 

•Quanto melhor eles forem atendidos por seus 

fornecedores internos, melhor atenderão seus 

respectivos clientes internos ou externos. 

•Enquanto os clientes externos exercem papeis de 

compradores, pagantes, usuários, os clientes 

internos são somente usuários. 
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Com relação aos clientes: 

 

 Poder de barganha dos compradores 
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Com relação aos vendedores - intermediários 

 Poder de barganha dos fornecedores 

 

 


