
-73.° GRUPO CH BUSINESS CONSULTING

GRAU DE o
COMPROMISSO 84,61%
Prémio especial Melhor empresa com práticas

de comunicação interna

INFORMAÇÃO DA EMPRESA
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Sector de Atividades de consultoria,
atividade científicas, técnicas e similares.............. . .
Natureza

Sede

Número de colaboradores

..........Ern.~re.s.a.privad~.
Coimbra

Média de idade (anos)

Antiguidade média (anos)

Formação mínima ao nível
do ensino superior

Condições para contratar pessoas
com incapacidades/deficiências
............. .
Disponibilização
de estágios

Colaboradores: distribuição por gênero

• Masculino
Feminino 73%

FATORES DE MAIOR SATISFAÇÃO
DIZEM OS COLABORADORES

"A minha empresa promove
·momentos de encontro informais
..entre.ostr~~~lhad~.res.~a.o.r~aniz.a.~ã~::' ....

"Sou tratado com respeito
.pelo~.rTleu.~.c.ole~as:::.....
"Existe, na minha empresa, um
espírito de equipa e entreajuda."
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Os colaboradores sentem-se em casa e para isso contribuem espaços como a bibliote

EM BUSCA
DA FELICIDADE

Boa disposi ão, camaradagem, desafios
permanen es e incentivos à natalidade

asseguram uma equipa motivada e em equilíbrio

TUDO COMEÇA no recrutamento.
Esta foi a explicação de mais de
um colaborador da CH Business
Consulting, para justificar o
ambiente salutar que vigora na
empresa de prestação de servi-
ços de consultoria.

António Henriques, o dire-
tor, é adepto da transparência e
assume a "frontalidade" como
essencial para o sucesso de uma
equipa. "Qualquer novo colabo-
rador sabe desde o início ao que
vai", assegura, ao referir-se ao
cuidado que tem em apresentar
os princípios pelos quais norteia
a organização que dirige.

É também essencial que tudo
comece com uma cara risonha.
"Estamos aqui muito tempo, por
isso é importante que as pessoas

interiorizem o espírito", diz. Nes-
ta linha, está a ser implernenta-
do um barómetro da felicidade,
indicador para medir a satisfa-
ção dos colaboradores e identi-
ficar práticas que contrariem as
políticas da empresa.

Para Carolina Leite "esta-
mos a crescer muito, mas temos
um bom acompanhamento". A
jovem salienta "a autonomia e a
atribuição de responsabilidades"
como fatores de motivação. Um
colaborador sente que "quando
fazemos um esforço suplemen-
tar, somos reconhecidos".

Rita Encarnação chegou à
primeira entrevista com a inten-
ção de ser colaboradora externa.
Passados dois anos não se arre-
pende da opção de ali trabalhar.

Os desafios são permanentes
há a possibilidade de entrar e
projetos por iniciativa própri
"Há diálogo, abertura e proxi
midade", assegura.

MAIS FAMíLIA
Nesta consultora não faltam incen
tivos à natalidade: 250 euros pel
nascimento de cada filho, por
quinho mealheiro para estimula
a poupança, festa de Natal par
os mais novos e até o direito
tarde de folga no dia de aniver
sário dos descendentes.

O espírito de equipa e a infor-
malidade interna juntam-se ao
convívio saudável. Há copa e
uma mesa com aquecedor exte-
rior numa pequena esplanada. As
pequenas atenções, a valorização
da opinião, a preocupação pes-
soal faz com que uma funcioná-
ria não tenha dúvidas em afir-
mar: "Somos fãs de tudo."

Em 2011, a profissionalização
da empresa ao máximo é outra
prioridade e está em curso a pas-
sagem de todos os procedimentos
e políticas a papel. "Trabalhamos
muito a forma como nos organi-
zamos", afirma outra colaborado-
ra. Andreia Fernandes Silva


