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Você já pensou no verdadeiro valor de seu serviço ou produto? Não apenas o que é pago, mas 
aquilo que realmente vale.  
 
 
A primeira resposta provavelmente será: certamente, sim! Mas essa reflexão talvez reflita a 
primazia de uma análise quantitativa sobre a qualitativa. O preço de um produto, serviço, está 
diretamente ligado à percepção de valor por parte de quem o consome. Isso significa que, 
dependendo para quem for oferecido, o valor percebido será diferente. 
 
Este raciocínio induz algumas questões relevantes: o quanto a gente discerne e aprecia o 
nosso mercado e, mais especificamente, o segmento que valoriza aquilo de que dispomos. 
Saber sobre os atuais e potenciais consumidores. É uma ferramenta facilitadora para 
incrementar nosso relacionamento com eles. Isso oportunizará maior adequação e orientação 
daquilo que é produzido e ofertado para atender os desejos e necessidades deles. Quando um 
bom domínio sobre o mercado potencial é atingido, é possível avaliar o valor do que possuímos 
e, com isso, rever preços, formas de comunicação e alternativas de distribuição.  
 
A importância de determinado serviço ou produto é mensurada pelo cliente e não por nós. A 
questão é descobrir o quanto o preço monetário, por nós atribuído, é semelhante ao grau de 
desejo, satisfação, admiração, respeito, que a mercadoria ou o serviço desperta em nosso 
target. È necessário se questionar. Se a resposta não estiver a contento, é preciso agregar 
mais valor. Mas isso só é possível com a certeza do que é relevante para o consumidor. O 
verdadeiro preço do produto ou serviço é reflexo de nossa intimidade com o mercado. Essa 
compreensão implica despender tempo, recursos e até mesmo dispor de quem possa nos 
auxiliar e assessorar nesse empreendimento. O que nos leva a concluir que investir em 
conhecimento mercadológico é agregar valor. Mas, se não focarmos corretamente, não nos 
predispormos a escutar e não ficarmos atentos aos movimentos atuais e futuros do 
consumidor, podemos atingir um resultado tão restritivo que pode até significar o fim do 
negócio, da empresa, do serviço. E esta sim é uma soma elevadíssima, principalmente porque 
decorre do custo da ignorância mercadológica. 
 
Para agregar valor ao nosso produto ou serviço é indispensável talento, habilidade, maestria. 
Mas, e acima de tudo, excelência, o atributo dos que lutam pela primazia e com isso 
conquistam um patamar superior tanto no share of mind como no share of heart de seus 
irredutíveis clientes. 
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