
A 6 de março de 2020 celebra-se o 
Dia da Apreciação dos Trabalhadores, 
isto é, o dia em que os empregadores 
manifestam o seu apreço e gratidão 
aos seus trabalhadores por todo o 
empenho e dedicação em prol do 
sucesso da empresa.
Nos últimos 25 anos, o Dia da 
apreciação dos trabalhadores tornou-se 
uma tradição nos EUA, no Canadá e 
no Reino Unido.
Em Portugal, apesar de esta tendência 
ainda ser embrionária, a verdade 
é que as empresas, cada vez mais, 
reconhecem que a felicidade dos 
trabalhadores é um fator importante 
para o seu sucesso. Trabalhadores 
felizes trabalham mais e melhor!
Apesar de esta celebração ter tido 
origem em 1995, a verdade é que, fruto 
da evolução, só agora é que a primeira 
sexta-feira de março tem ganho 
relevância. Só muito recentemente os 
empregadores começaram a reconhecer 
que manter os trabalhadores motivados, 
para além de aumentar a sua 
produtividade, fortalece o vínculo entre 
ambos. E, neste sentido, a ciência é 
bastante clara: “trabalhadores que veem 
o seu trabalho reconhecido sentem-se 
mais felizes, com menos stress e mais 
produtivos”.
Para as empresas, os trabalhadores 
consubstanciam-se como um dos 
seus recursos mais importante, 
constituindo a trave mestra do seu 
sucesso. Mantê-los motivados e 
produtivos é uma tarefa que, apesar 
de se revestir da maior importância, é 
tantas vezes menosprezada.
Reconhecendo que a realidade do 
mercado de trabalho muda a uma 
velocidade alucinante, o panorama da 
sociedade atual, no que ao mundo do 
trabalho diz respeito, é caracterizado, 
por um lado, por trabalhadores que 
reivindicam cada vez mais as suas 
condições de trabalho, mas, por outro 
lado, a realidade é que estes mesmos 
trabalhadores estão desmotivados, 
não se sentem reconhecidos pela 
sua entidade empregadora, o que, 
consequentemente, leva que estes não 
nutram a confiança e a cooperação 
imprescindível para o progresso.
Com efeito, a felicidade organizacional 
surge como uma estratégia de gestão 
de recursos humanos.
Nos dias que correm, grande parte 
das empresas ainda assentam no 
velho brocado de “quantas mais horas 
trabalha, melhor trabalhador é”. 
Acontece que todos os indicadores 
de produtividade demonstram que 
esta afirmação é uma falácia. Para ser 
produtivo não é necessário trabalhar 
muito, mas sim trabalhar bem. E 
para trabalhar bem é preciso estar 
motivado.
Por essa razão, as empresas 
evoluídas têm apostado numa 
cultura corporativa que inspira os 

trabalhadores a comprometer tempo, 
energia, inteligência e iniciativa no 
trabalho.
Como um tema muito discutido, e 
em jeito sinóptico porque não é este o 
objetivo deste artigo, o grande objetivo 
das empresas passa por aumentar os 
seus índices de produtividade. As 
empresas querem produzir muito e 
bem, sem que para isso tenham de 
usar uma quantidade absurda de 
recursos. 
Os países nórdicos chegaram a esta 
conclusão primeiro que nós. Hoje são 
os países que registam os índices de 
produtividade mais elevados e os que 
têm os trabalhadores mais felizes e 
dedicados.
Para reverter o facto de Portugal 
continuar, no panorama da 
Europa, no fundo da tabela no 
que à produtividade do trabalho 
diz respeito é necessário que as 
empresas portuguesas apostem 
no desenvolvimento dos seus 
trabalhadores. 
Assim, na perspetiva das empresas, é 
fundamental que estas promovam um 
bom ambiente interno, que apostem 
no reconhecimento e na confiança, 
que fomentem o desenvolvimento 
pessoal dos trabalhadores, não só 
através da remuneração adequada, mas 
também da adoção de práticas que 
promovam o equilíbrio profissional e 
da vida pessoal.
Apesar de parecer óbvio, a 
valorização contínua é, portanto, a 
chave para a produtividade e, por isso, 
as primeiras sextas-feiras de março têm 
sido um pretexto, em todo o Mundo, 
para incentivar os trabalhadores 
a desempenhar as suas funções 
com mais brio, mais orgulho, mais 
profissionalismo – no fundo: mais e 
melhor.
A forma através da qual as empresas 
celebram este dia varia entre países 
e entre empresas, mas o objetivo 
principal é reconhecer e agradecer o 

valor dos trabalhadores, seja através 
de mensagens criativas, dias de férias, 
experiências de “teambuiling”, oferta 
de massagens, ou até um simples 
email representativo da real e efetiva 
gratidão.
Ora, o efeito de repercussão do 
reconhecimento é visível, tendo 
sido já amplamente estudado: 
os trabalhadores que se sentem 
gratificados, de forma genuína, pelas 
suas entidades empregadoras sentem-
se mais felizes, o que por si aumenta 
a confiança e a colaboração entre 
os colegas. E a partir do momento 
em que os trabalhadores se sentem 
valorizados, consequentemente, 
encontram significado no seu trabalho 
e tornam-se mais produtivos. 
Portanto, o encorajamento emocional, 
no âmbito das relações de trabalho, 
motiva os trabalhadores a quererem 
inovar, colaborar, contribuir acima 
e para além da sua obrigação. 
E é precisamente este tipo de 
trabalhadores que as empresas 
procuram, mas esquecem-se que a 
valorização dos trabalhadores, se assim 
se afigurar, deverá ser mantida para 
tornar frutífera a relação laboral
O produto da soma de ter 
trabalhadores felizes e motivados é 
uma empresa produtiva. 
Tal como a produtividade é uma 
prioridade para a sociedade, a 
felicidade dos trabalhadores deverá 
constituir uma prioridade nas 
empresas.
Embora a primeira sexta-feira de 
março seja oficialmente o dia da 
apreciação dos trabalhadores, as 
empresas devem consciencializar-se 
de que só serão produtivas quando 
os seus trabalhadores forem felizes e 
realizados no seu trabalho. Pelo que 
podem, e devem, adoptar medidas, ao 
longo do ano, em que fomentem as 
boas relações e reafirmem o vínculo, 
que se deve pautar pela confiança, 
entre trabalhador e empregador.
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