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SAMSYS

Agregar pessoas e trazer
novos ajudadores

Texto: Antonio Manuel Venda Foto: Samsys

A atividade da Samsys, coma consultora especializa
da no sector das tecnologias de informaçáo (TI), teve
início em 1997, no distrito do Porto, tendo atualmente
uma filial em Lisboa. No inIcio, a comunicaça era feita
no sentido B2C (business to consumer’) e a principal
preocupaçäo era apenas vender soluçães informáti
cas. Mas passado pouco tempo o foco tornou-se B2B
(‘business to business’). Corn a arnbicäo de garantir
mais e mais servicos, a Samsys foi-se tornando autos
suficiente, e isso fez reduzir o n(imero de empresas
externas as quais recorre para garantir certos servicos.
Especializou-se nas seguintes areas: Consultoria de
Gestao, Engenharia de Sistemas, Comunicacào e Marke
ting, Desenvolvimento e Programaçáo e ainda Assistén
cia e Suporte. Teve de adaptar-se ao mercado, dando
primazia ao relacionamento corn os clientes, algo que
de forma natural angina confiariça e fidelizaçäo.

Samuel Soares, o diretor geral, assinala que (ma
agenda de recursos humanos a pnioridade é agregar
pessoas e trazer novos ajudadores — talentos que
se identifiquem corn a cultura que defendemos>. E
acrescenta: <Temos sete vagas em aberto em diferen
tes departamentos, como Comercial, Comunicacäo,
PHC, Sistemas e Financeiro. Acreditamos que a valo
rizaçâo das pessoas passa pela visào ‘recrutar hurna
nos’, e por isso näo vemos as pessoas como recursos.
Outra questao fundamental é recompensar as pes
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Práticas RH em destaque

0 facto de a equipa da Samsys trabaihar em ‘open space’ estimula
a própria criatividade e promove a interacäo entre todos. Quanto
a metodologia, a empresa trabalha a omudanca mental nas
reuniOns mensais e anuais, em Iormacoes que proporciona e
em atividades qua organiza, como passeios a pé a beira-rio ou
de BTT, nos treinos semanais de futsal e diariamente, a hora de
almoco, no Crossfit. A equipa tern disponIvel diariamente uma
variedade considerável de fruta biolOgica, desde cedo, e quanta
a ginastica laboral vários colaboradores tiverani direito a aulas
para correcao do postura. Tudo em prol de uma boa saOde fisica
e mental. Neste ltimo âmbito, e comsm existirem formaçOes
corn especialistas em programacao neurolinguistica (PNLI,
comunicacao nào-verbal, marketing’ digital, etc. Os responsaveis
da Samsys acreditam que e graces a estas práticas que mantêm
mente aberla para aprender e que estimulam o convIvio e o
espirito de entreajuda.

soas. Todos os colaboradores estão cientes e focados
nos seus objetivos, e quando estes sào ultrapassados
é fundamental reconhecê-los, para mantermos as pes
soas felizes e motivadas. Esta é a prioridade, nunca a
repreensáo. Outra grande aposta que fazemos é pro
porcionar a forrnaçào continua nas diferentes areas.
Querendo que Os nOSSOS clientes tenharn sucesso e es
tejarn na vanguarda, dependemos desse conhecirnen
to e desse nivel de cultura. Refiro ainda que promoco
de atividades de ‘team building’ para estirnular o con
vIvio entre a equipa é fundamental e regular.>>
Por sua vez, Ruben Soares, diretor executivo da em
presa, partilha: ‘>0 espIrito da Samsys é uma vantagern
para os colaboradores, na medida em que se incentiva
a ter mente sáo em corpo sao’, ou seja, prornove-se
práticas que contribuem para um estilo de vida sau
dável, e esse bom ambiente é propIcio ao rendirnento
profissional. Este é um trabalho constante, dirio, que
aplicarnos em tudo a que fazemos. Por vezes chega
mos a receber centenas de candidaturas e fazemos
questào de dar ‘feedback’ a todas, para que as coisas
funcionem de forma quase familiar, desde o prirneiro
contacto. Para nós náo existem titulos, existem respon
sabilidades, e trabalharnos a consciencializaçäo des
sa missáo de cada urn como urn todo. Num arnbiente
positivo o ‘mindset’ passa apenas por encontrar solu
cöes. So rnornentos como no DDC, em palco no Mul
tiusos de Gondomar, corn assistência de rnais de 1.200
pessoas, que criam urn ambiente de valorizaçäo parti
cular entre a equipa. Dá um trabalho incalculável, mas
a sensaçào é sublime.’>
Na Samsys segue-se a maxima “acreditar e aplicar a
100% realiza ‘impossIveis’>>. Samuel Soares explica: <‘A
dificuldade de atingir as nossos objetivos depende cie
como temos a nosso cérebro forrnatado, é uma ques
tao de acreditar que juntos somos capazes näo so de
alcancar a que definimos, mas também de superar
expectativas. As nassas práticas lernbram-nos esta pre
missa constantemente, e isso permite que consigamos
incutir o espIrito que querernos propagar nas 53 pes
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soas que constituern a equipa Sarnsys atualmente. Em
2017,0 crescimento da empresa foi exponencial, näo so
gracas ao recrutamento de 17% da equipa constituinte
mas tambérn porque foram atingidos valores recorde
de faturacào, acima de 3,5 rnilhOes de euros, e de resul
tados individuais dos elementos da equipa.>>
Jé Ruben Soares acrescenta 0 seguinte, referindo-se ao
tipo de pessoas que procurarn para a empresa: <<Sendo
o ser hurnano 0 somatório de todas as suas qualidades
e todos os seus defeitos, as caracterIsticas principais
que pretendernos que um futuro colaborador tenha
baseiam-se no acrónirno ‘CORAGEM’, que pressupOe C
de competência, diretamente relacionado corn as ‘hard
skills’, 0 de obietividade, ou seja, pessoas que sejam
objetivas e tenharn uma nocào clara de onde querern
chegar, R que diz respeita aa rigor que é necessário que
todos os colaboradores tenham, sendo o curnprimento
de prazos também urn reflexo desse traço. Por sua vez,
a letra A diz respeito a necessidade de que as pessoas
sejarn ajudadoras e tenham iniciativa, já a letra G é de
genuIno, o que diz respeito a pessoas honestas, since
ras e transparentes, e a E significa empenho, pois acre
ditamos que nada éfeito sem empenho e sern trabaiho.
Par fim, o M direciona para a vertente de motivação
para a funcào a que a pessoa se está a candidatar.>>
A equipa da Sarnsys e formada por pessoas corn ida-
des compreendidas entre as 19 e os 7’4 anos. DaI que
adequar as práticas a toda a gente seja urn desaflo. Os
responsáveis sentern a necessidade de adaptar o dis
curso e as préticas, por sentirem que umas pessoas es
tao rnais abertas a aprendizagem do que outras, sendo
que a mesmo acontece corn a superaçâo de dificulda
des. Entendern que a capacidade para as ultrapassar
é que distingue as pessoas, daI a desaflo cle encontra
rem colabaradores com capacidades intrInsecas de
solucionar e de encontrar alternativas. Nesta altura,
sentern que estäo radeados das pessoas certas, e é as
sirn que querern continuar.®
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