
 

Meu cliente mais importante 
 
 
Reunião de pais no colégio do meu filho mais velho. O diretor nos fala das relações entre pais 
e filhos: “ Vocês querem eliminar as dificuldades de seus filhos ? A partir dos 10 anos, adquiram 
o habito de sair uma vez por mês com eles ( a freqüência depende do numero de filhos ), 
passeando a dois: uma sessão de cinema, um lanche. De inicio, eles ficarão surpresos. Depois 
perceberão que nesses momentos vocês estarão a sua inteira disposição, sem pressa alguma. 
Eles falarão, adquirirão habito do dialogo, e isto lhes permitira ajudá-los ao correr dos anos”. 
 
O plano pareceu engenhoso, a mim e a minha mulher, e resolvemos experimentá-lo com 
nossos dois filhos. 
Tudo se passou como previsto: surpresa, depois compreensão, confiança, dialogo. A partir 
desta experiência, eles perceberam que, se tivessem realmente necessidade de mim, eu 
estaria sempre disponível. 
Da minha parte, compreendi que entre todos os clientes que eu visitava, meus filhos deviam 
estar em primeiro lugar: cada um deles era “ meu cliente mais importante ”. Fosse qual fosse a 
hora, o cansaço, a importância da ocupação do momento, eu deveria largar tudo para 
atende-los, como efetivamente fazia com meu cliente mais importante. Faltava provar isso a 
eles. 
 
Volta de viagem. Noite sem dormir. Depois do jantar, senti dificuldade em ficar com os olhos 
abertos. O filho mais velho achegou-se: 
- Papai, eu queria falar com você. 
Minha mulher protesta, eu aprovo. Mas dentro de mim de repente, um estalo: cliente mais 
importante, cliente mais importante... E digo ao mais velho: 
- Venha, você é meu cliente mais importante. O cansaço não importa. 
Duas horas para resolver o seu problema.... Mas que alegria para mim, diante da confiança 
total que ele me manifestara. 
E ele me disse mais tarde que, se eu não tivesse atendido naquele momento, ele não se teria 
mais aberto comigo. 
 
Para o segundo, foi um ano mais tarde. Sábado de manha. Fim de um seminário organizado 
pela minha empresa. Meu chefe resolve segurar-me para almoçar, a fim de fazermos a 
avaliação do trabalho realizado. Eu telefono a minha mulher para avisá-la. 
- Que pena, diz ela. Paulo queria vê-lo. 
- Não pode esperar até a noite? 
- Ele vai para o acampamento de tarde. 
- Chama ao telefone.... Paulo veio de imediato: 
- Alô, Paulo, você precisa mesmo falar comigo? 
- Preciso sim, papai. 
- Está bem, desmarco o almoço com meu chefe e vou para casa. 
Fui avisar o chefe! 
- Meu cliente mais importante está a minha espera. Lamento não poder ficar para o almoço. 
- Bem, neste caso, até segunda feira. 
Mas diga-me: quem é o seu cliente mais importante? 
- Meu filho. 
O chefe ficou boquiaberto. 
Paulo estava a minha espera. Ele queria contar-me sua alegria de ter descoberto a amizade. E 
eu me entusiasmei com ele pela sua descoberta.  
 
Assim foi que eu sempre tive a confiança de meus filhos. Eles tinham então 10 e 11 anos. Hoje 
têm 19 e 20. E continuam a confiar-me seus problemas e alegrias, toda sua vida. Jamais o 
dialogo foi interrompido entre nós.   
 


