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Na vasta maioria das empresas, não se sabe se o cliente vem em primeiro, segundo ou mesmo 
em terceiro lugar, na agenda da diretoria, afirma John Quelch, professor da Harvard Business 
School. 
   
 
O famoso Peter Drucker afirmava: "O objetivo do negócio é criar e conservar um cliente". Em 
sua maioria, os executivos concordam que seus clientes constituem seu mais importante ativo. 
Os clientes são a fonte de todo o fluxo de caixa. 
 
Cerca de 85% das declarações de missão das empresas do Fortune 500 prestam homenagem 
à importância de antecipar e atender às necessidades do cliente, mesmo assim este 
dificilmente consegue ser mencionado nas salas de diretoria de hoje. Talvez um diretor não-
executivo possa, como anedota, mencionar a má experiência de um parceiro de golfe com um 
produto da empresa. 
 
Talvez o diretor de marketing possa aparecer uma vez por ano para apresentar as últimas 
campanhas de propaganda pela televisão. Talvez perguntem ao diretor financeiro se os 
clientes estão pagando suas contas no prazo. Na vasta maioria das empresas, porém, não se 
sabe se o cliente vem em primeiro, segundo ou mesmo em terceiro lugar, na agenda da 
diretoria. 
 
Por que o cliente é ausente – Existem algumas razões que deixam o cliente fora da sala da 
diretoria. 
 
Primeiro, os encargos decorrentes do cumprimento do Sarbanes-Oxley têm tomado quase que 
todo o tempo da diretoria com relatórios financeiros. A ênfase recai em recrutar novos 
diretores não-executivos com experiência financeira. Somente 18% dos membros de diretoria 
de 150 empresas da Fortune atualmente possuem experiência em marketing. Além do mais, 
regras de conflitos de interesse mais rígidas impedem o executivo-chefe de uma companhia-
cliente de servir à diretoria de seu fornecedor, e vice-versa. 
 
Em segundo lugar, a recessão econômica iniciada em 2000 aumentou a importância de 
controles financeiros, da gestão do balanço e dos cortes de custos. O pessoal de marketing, 
que tende a enfocar o crescimento da receita de alto nível e a gerir demonstrativos financeiros, 
caíram de moda. Foram acusados –por vezes injustamente– pela idéia de esquemas tipo "se 
construirmos um negócio, os clientes virão", que caracterizaram a bolha da internet, e por 
terem falhado em investimentos de vários milhões de dólares em sistemas de gestão de 
relacionamento com clientes. 
 
Em terceiro lugar, a ênfase crescente em muitos setores, a começar nos anos 90, no 
crescimento mais por meio de fusões e aquisições, e menos via crescimento orgânico, já fazia 
crescer a importância do financeiro e a diminuir o valor do marketing. A maioria dos negócios 
é aprovada pelas diretorias sem qualquer atenção se o cliente vai ganhar ou perder, se será 
prejudicado ou beneficiado. Para muitos executivos sitiados, é simplesmente mais fácil (e 
pessoalmente mais lucrativo) satisfazer o apetite de Wall Street com resultados de curto prazo 
mediante uma fusão, em vez de nutrir os clientes e crescer organicamente. 
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