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A feicidade como alawanca
nas empresas
radores em
0 estudo Happiness Works de 2018 conclui que o nivet de feticidade dos colabo
e a informaçäo
icacão
comun
a
,
PortugaL mantém-se estávet face a anos anteriores. Por setores
[ideram, enquanto o Estado está na cauda do ranking
Texto D’rcia Lopes
trabalho ocupa uma par
te importante da nossa
vida e da nossa identi
dade, pelo que o mini
mo que se pode exigir
é ser-se feliz na organizaçao e na funco
que se desempenha. Partindo desta pre
missa nasceu, em 2011, o projeto Happi
ness Works (HW), que mais não faz do
que medir o nIvel de felicidade das pes
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soas nurna organizaçao e na funçao que
desempenha.
Aproveitando alguma experiência aca
démica, e não sO, que já existia no Norte
da Europa, Estados Unidos da America
e Australia, os mentores do projeto cri
aram, desde 2012, urn modelo a medida
da realidade portuguesa, através do qual é
possivel aferir as variáveis que permitem
urn profissional dizer se é feliz na empresa

onde trabaiha, see feliz na funcao que de
sempenha e se na empresa ë de facto feliz.
No acumulado 2012-2018, contabili
zam-se cerca de 14 500 respostas as per
guntas que se incluem no estudo Hap
piness Works. Ao longo destas ediçOes
ganha cada vez mais peso a conclusao de
que os profissionais mais felizes faltam
rnenos, tern menos vontade de rnudar de
organizaço e sentem-se mais produtivos.

AS 10 EMPRESAS
MAIS FELIZES
Na ediçao deste ano do
Happiness Works, foram
efetivamente validadas
respostas de 100 empresas
>1. BRESIMAR AUT0MAcAO

Desenvolve so[uçoes de controlo
e autornatizaçao de processos
industrials

.

>2. SAMSYS

Existe desde 1997 e ë especializada
em consultoria informática
>3. HILTI PORTUGAL

DesenvoLve software, ferramentas,
serviços e tecnologias para
a construcão civil
>4. SOLFUT. LDA.

A casa-mãe de soluçöes de coaching
sobe urn [ugar no ranking face a 2017
>5. MCDONALDS PORTUGAL

o docente e investigador na Atlãnti—
ca University Higher Institution, Georg
Dutschke, urn dos mentores do projeto
Happiness Works, revela que a edição de
2018 recebeu ao todo 3 933 respostas efe
tivamente validadas, provenientes de 100
empresas, nurn total de 150 organizaçOes
que demonstraram interesse em partici
par. A ediçao deste ano conclui que, ao
todo, a felicidade profissional situase nos
3,8 pontos (escala ate cinco), contra os 2,9
para aqueles que não se sentem felizes.
A felicidade na organizaçao e na funcao
que desempenha tambem continua está
vel face aos ültimos dois anos, corn 3,7 e
3,9 valores, respetivamente. Ou seja: Os
colaboradores são mais felizes na funçao
que desempenham do que na organizaçao
onde estão. De entre os profissionais que
assumem o bem-estar profissional, 68%
referem que São felizes nas suas empresas,
contra os 32% dos que nan SãO felizes. Para
75% dos profissionais, as medidas adota
das na orgafliZaçao para garantirern a fe
licidade estão de acordo corn as expec
tativas. E 63% tern a certeza de que a sua

empresa adota mais rnedidas de concili
açao entre a famulia e o trabaiho.
Hoje, para se garantir a feicidade or
ganizacional, é preciso ter em conta al
guns fatores considerados essenciais pelos
colaboradores. 0 arnbiente intemo e urn
deles e contribul em 20% para a felicidade.
0 facto de existir reconhecimento e confi
ança tern urn peso de 18% para que a pessoa
seja feliz na organizaçao. 0 saber que se está
nurna determinada estrutura vai potenci
ar o desenvolvimento pessoal e conta 16%
para a felicidade. A remuneração apenas
tern urn peso de 12% para a felicidade, en
quanto o envolvirnento pessoal é urn fator
que contribul em 11%. A sustentabilidade e
a inovaçao, o envolvirnento corn as cheflas
e a organizaçao, a deflniçao de objetivos, o
equili’brio entre a proflssao e a vida pessoal
compOem os restantes fatores corn urn peso
de 23% pam o cálculo da felicidade.
Urna conclusão muito importante a
ter em conta, neste estudo, é que ser fe
liz nurna organizacao passou a ser uma
questãO estratégica e não tática. Isto por
que pode-se oferecer macas ou aulas de

A dona do Big Mac está ha 27 anos
no Pals
>

6.ALTRONIX

A partir de Trofa, especiaUzou-se
em tecno[ogias de identificaçao
e cod ifica ção
>7. SMART CONSULTING

Criada em 2010, dedica-se a
consultoria de serviços tecno[Ogicos
>8. PRIME IT CONSULTING. S.A.

Especia[izada em telecom, IT, energia
e infraestruturas
>

9.PHCSOFTWARE

Desenvolvimento de ferramentas
inovadoras de gestao
>10. MIND SOURCE

Consultora de projetos debase
tecno[Ogica e de negOcio
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BOA ENERGIA £
UNIAO GARANTEM
O SEGUNDO LUGAR
A SAMSYS
Corn 21 anos de histOria, a empresa
do Porto quer mostrar para fora
toda a sua coesão interna
A Samsys, nascida em 1997, no Porto, ë
a segunda empresa mais fetiz do estudo
Happiness Works. Fundada por Samuel
Soares, a consuLtora ë especializada no
setor de Tecnotogias de Inforrnaçao e
Comunicacao e conta tambêm corn uma
deIegaço em Lisboa. Hoje a sua equipa
e composta por 55 colaboradores, em
que cerca de 35% tern formaçao supen
or e não fechou a porta a novas contra
tacOes. Recrutar tern sido uma missão
recorrente na ernpresa, desde 2017.
De acordo corn o diretor-geraL, Samuel
Soares, quando a empresa nasceu,
ha 21 anos, a comunicaçao era feita no
sentido B2C (business-to-consumer) e
o trabalho era direcionado unicamente
para a comercializaçao de soLuçoes
informaticas. Mas, pouco tempo depois,
a Samsys transforrnou esta aposta de
negOcio e tornou-se urna empresa de
B2B (business-to-business) “corn uma
ambiçao clara e crescente de garantir
cada vez mais serviços”, refere 0 res
ponsavel. Corn esta aposta, a Samsys
foi-se tornando autossuficiente, o que
fez reduzir o nümero de empresas
externas as quais recorre para garantir
certos serviços. Ao longo dos anos,
especializou-se nas areas de consuLto
na de gestâo, engenharia de sistemas,
comunicaçao, desenvoMmento e
assistência e suporte. Samuel Soares
sublinha que houve necessidade de
adaptar-se ao mercado, dando primazia
ao retacionamento corn os cUentes, atgo
que, de forrna naturaL origina confiança
e fideLizacao. Candidatar-se ao ranking
da Hapinness Works foi urna decisão
irnediata logo depois de terern tornado
conhecimento desta iniciativa. Isto
porque ha a “consciênda de que o es
pinto que vivemos na Samsys e pouco
comurn de encontrar noutras empresas
e porque acreditarnos que esta boa
energia e uniao contribuem dianiamente
para a nosso sucesso”, diz.
—

V
HAPPY BOSS
MarceLo RebeLo de Sousa, enquanto pri
meira figura do Estado português, é urna
especie de “patrão” de todos. Na ediçao
de 2018 deste estudo, o Presidente da
Repüblica foi mesmo o mais votado para
Happy Boss, que distingue uma figura
inspiradora no que toca as suas capaci
dades de liderança. 0 nome de Marceto
Rebelo de Sousa é uma constante nas
respostas recebidas desde que este
premlo foi cniado, em 2016. Este ano, foi
o Uder mais vezes referido e sugerido
pelos respondentes, sendo destaca
do pela sua postura, sempre positiva,
perante a sociedade e oPals

felizes nas organizaçOes. Face a esta pre
missa, Guilhermina Vaz Monteiro lembra
também que a felicidade profissional nao
pode ser dissociada da felicidade pessoal.
“Se a pessoa está infeliz em casa, leva a
infelicidade para o trabaiho, e vice-versa.”
A mesma responsável sublinha que o
estudo HW demonstra que os “emprega
dos felizes são mais produtivos, propor
cionarn experiéncias felizes aos dientes,
dao-se bern corn os seus pares no trabatho,
ficam mais anos nas empresas, apresentam
ideias brilhantes, são entusiastas, custam
menos em cuidados de saüde, são os me
ihores”. No reverso da moeda, “emprega
dos infelizes tomam toda a gente rabugen
ta, custa-ihes levantar de manhã para irem
trabaihar e queixam-se de tudo”. Por isso,
lembra, “como diz alguëm, que cada lfder
se tome urn embaixador da felicidade na
sua organização. A felicidade nao se insti
tui, já está lá. A felicidade exige acOes con
tfnuas, sustentãveis e focadas”.
Este ano, em conjunto corn a ACEGE
que tern urn projeto que avalia em que
medida as organizaçOes tern preocupa
çOes corn o equilibrio entre trabalho-fa
mifia foram acrescentadas perguntas
que servern para rnedir este equilfbrio.
A conclusão é que nas organizaçOes onde
se considera este equilfbrio estrategico
as pessoas são mais felizes. 0
-
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