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Feito por nós, �ca feito. Pessoalmente.

De pequenino se amplia
o pepino!

Afonso: quando uma criança vem ao mundo, vem nua, com pouco cabelo e sem dentes. Por
uns tempos, a única coisa que os pais esperam dela é que esteja viva e saudável. O seu
propósito é só existir. É como um produto básico. Vive apenas para cumprir o seu benefício
central - continuar a existir, para que os que gostam dela continuem a sorrir. 
 
Depressa os pais começam a ter expectativas em relação a ela. Começam a esperar que
chore pouco e que coma a papa. Mais tarde, que diga a primeira palavra. Ao �m de uns
anos, que tenha 5 a tudo. A criança vive, então, para cumprir as expectativas dos outros. Tal
como um produto esperado!
 

Até que a criança se farta de corresponder a expectativas – e quer mais.

Quer superar as expectativas. Não vai só tirar 5 a tudo. Vai escrever um texto muito bonito
que vai deixar a professora de Português maravilhada. Vai participar no teatro da escola e
deixar todos de boca aberta. Vai trabalhar e inovar para surpreender os outros. Vai
transformar-se num produto ampliado!
 
Paramos por aqui? Não, claro que não. Enquanto houver mais a sonhar, haverá mais a
fazer.
 
E se a criança escrevesse um livro? Um livro absolutamente genial, que mudaria a literatura
e o pensamento para sempre. Um livro que decifraria o sentido da vida. Que iniciaria uma
nova �loso�a. 
 

E se esta criança fosse a primeira a ganhar um Prémio Nobel?

Ora aqui está o que ninguém poderia ter imaginado - um produto potencial.
 
O que se aplica à vida de uma criança, também se aplica ao seu produto. Com esta história,
ilustrámos os níveis de utilidade do produto:
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Benefício central: é a principal razão para o cliente comprar o seu produto. Por exemplo: o
benefício central de um carro é transportar-nos para onde queremos.
 
Produto básico: é o produto que apenas cumpre o benefício central. Como um carro que
“só” funcione.
 
Produto esperado: aqui entram as expectativas dos nossos clientes. Eles esperam que o
carro ande, mas também que seja minimamente confortável, que cumpra os padrões de
segurança, que passe na inspecção - pelo menos.
 
Produto ampliado: agora as coisas começam a �car mais interessantes! Vamos superar as
expectativas dos clientes: colocamos no carro um painel de controlo, um sistema de som
com Bluetooth, um design de fazer virar cabeças na rua, assentos ultra confortáveis... Ao
carro funcional e seguro, vamos acrescentar tecnologia, estética, comodidade. Ainda nos
lembramos do benefício central?… 
 
Produto potencial: é o que muda o paradigma existente. Como um carro que funcione em
terra, na água e no ar. Esta é a nossa licença para inovar, para fazer algo completamente
diferente do que exista, para criar o futuro. 
 

Pense no que os clientes esperam do seu produto e supere as  expectativas!

Atenção. Para superar as expectativas dos seus clientes, não é obrigatório que modi�que
muito o seu produto. Pode fazê-lo não lhe alterando absolutamente nada! Basta mudar a
forma como o comunica. Um novo rótulo e um novo slogan mudam completamente o seu
produto aos olhos do consumidor.
 
Nós somos especialistas em tornar produtos mais especiais através da comunicação. Fale
connosco e prometemos que vamos superar as suas expectativas e as dos seus clientes!

FALE CONNOSCO!

OPINIÃO QA: Nádia Franco, gestora de conteúdos

“É digital?”; “Recebe chamadas telefónicas e
mensagens?”; “É resistente à água?”; “Controla a
atividade física?”; “E o nível de oxigénio no sangue,
mede?”; “Posso mudar a bracelete?”; e, por �m: “Dá para
ver as horas?”. De todas estas perguntas, sinto que a
mais obscena foi a última. Porquê? Porque essa
funcionalidade é tácita num relógio! Hoje, di�cilmente
será um fator decisivo no momento da compra. Se
queremos que o nosso relógio seja preferido ao da
concorrência, já não podemos cingir-nos ao seu
benefício central. Conceber um simples mostrador com
três ponteiros e uma bracelete? É fácil. Enviar uma
mensagem por telepatia? Bom, pense nisso como a
próxima fronteira do seu relógio enquanto produto
potencial. P.S. De nada!"
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