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As empresas campeãs vendem produtos e serviços, mas também entregam a felicidade como 
bônus. Junto com o serviço, oferecem confiança, prazer em servir e certeza de qualidade.  
 
 
Cada vez mais os produtos e serviços estão parecidos. O cliente olha para o lado, percebe que 
existe um mundo de lojas muito semelhantes e fica procurando algo mais que o atraia. Todas 
as empresas têm buscado uma forma de se diferenciar. Na minha opinião, a maior vantagem 
competitiva está em agregar felicidade ao seu trabalho, serviço ou produto. 
 
Invente um jeito de seu cliente sair feliz depois de fechar um negócio com você. Esse é o 
melhor parâmetro da boa parceria: ver a alegria do cliente em voltar a comprar de você. 
Livros existem em muitas livrarias, mas são poucas as que conseguem dar a seus clientes o 
prazer de um atendimento especial. Todos os médicos sabem receitar remédios, mas são 
poucos, muito poucos os que transmitem confiança e afeto ao paciente. 
 
Uma loja de roupas precisa vender mais do que roupas. É importante que ela saiba vender 
beleza e elegância. Quando um restaurante simplesmente vende comida, corre o riso de 
suscitar uma pergunta inevitável: porque uma coxinha de galinha custa o preço de 1 quilo de 
frango? O restaurante deve vender encontros, amizades, paquera, informação etc. 
 
Sob essa nova ótica, fica claro que apenas dinheiro ou tecnologia não são mais suficientes. As 
empresas campeãs vendem produtos e serviços, mas também entregam a felicidade como 
bônus. Junto com o serviço, oferecem confiança, prazer em servir e certeza de qualidade. 
 
“Mas, Roberto, como eu crio felicidade em meus negócios?” A primeira medida é promover a 
felicidade de seus colaboradores, que vão tratar seus clientes da mesma maneira como são 
tratados. Certamente, em meio à pressão, pode parecer quase impossível que as pessoas 
sejam felizes. Mas você pode ver profissionais felizes em lugares de alta pressão, como 
pronto-socorro e Corpo de Bombeiros. A chave para isso é envolvê-los em projetos e decisões, 
ajudando cada um a se sentir importante para a organização. 
 
A segunda medida é atrair os clientes para sua empresa. Convide-os para participar de seus 
projetos, estimule-os a opinar, escute suas sugestões e você vai saber o que realmente 
importa para eles. Mas, principalmente, seja você um exemplo de profissional que trabalha por 
amor ao que faz, que tem prazer de estar na empresa. Sua energia de líder vai contaminar os 
outros. 
 
Sucesso é não perder a oportunidade de fazer alguém feliz. E, por incrível que pareça, hoje é a 
melhor forma de ganhar dinheiro.  
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