
Seja raro e valioso
Quem é mais importante para a sociedade: um professor do ensino 

básico  ou  um jogador  de  futebol  profissional?  Qual  dos  dois  é  melhor 

remunerado?  Penso  que  a  maioria  concorda  que  o  professor  é  mais 

importante, mas o jogador é quem ganha mais, e o motivo é simples: há 

muito menos futebolistas do que professores.

Em  qualquer  sociedade  onde  prevaleça  a  lei  da  oferta  e  procura 

quanto mais raro for o talento de um profissional, melhor remunerado ele 

será. Nada contra o status de ter uma profissão ou cargo “importante”, 

mas para a carreira de qualquer pessoa, a raridade é muito mais valiosa, 

pois sempre haverá demanda para quem é diferenciado. Ser importante 

não garante muita coisa, já que muitos deixam de sê-lo quando perdem o 

cargo.

Mas,  afinal,  o  significa  ser  valioso?  Uma pessoa  é  valiosa  quando 

realiza  um  trabalho  superior  a  média,  de  forma  consistente, 

independentemente da empresa em que estiver ou do serviço que prestar. 

Pense  em  todos  os  prestadores  de  serviço  que  você  teve  até  hoje  – 

médicos,  bancários,  mecânicos,  secretárias,  vendedores,  etc.  Destas 

centenas de pessoas, quantos foram absolutamente dedicados e usaram 

toda a sua competência e energia para atendê-lo de maneira impecável?

É provável que você responda que foram pouquíssimos, pois a maioria 

das pessoas faz o mínimo necessário, e às vezes nem isso. É raríssimo um 

profissional  ser  ao mesmo tempo tecnicamente excelente,  e  realmente 

disposto a compartilhar esta capacidade, servindo outras pessoas. Você é 

assim? Valemos por aquilo que entregamos não pelo que prometemos.

Quer  ser  raro  e  valioso?  Entregue mais  do  que  esperam de  você. 

Imagine a quantidade de pessoas que gostariam de ter  o privilégio de 

contar com um profissional deste gabarito? Se quiser aumentar o valor de 



seu  passe,  você  deve  usar  toda  sua  capacidade  e  seu  talento  para 

oferecer além do combinado. Ser tão competente não significa dar isso de 

graça. Essa energia e eficácia custam dinheiro, e você ficará surpreso ao 

ver como as pessoas aceitam pagar mais caro para ter os serviços de um 

profissional fora de série.

Quando a coisa aperta, procuramos quem faz as coisas acontecerem. 

Se você for assim, seus clientes, sócios ou chefes farão o possível – e 

talvez um pouco mais –, para mantê-lo ao lado deles. Agindo desta forma, 

com o passar dos anos, além de raro e valioso, se você quiser, também 

ficará importante!
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nosso trabalho, todos os dias, tornar cada aspecto importante da experiência do cliente um 
pouco melhor.” Jeff Bezos

 


