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Firm Name
Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda

Country
Portugal

City / Region
Porto

No. of Employees
50 employees

Description of the organisation
Altronix is a technological company established in 2004 in Portugal and dedicated to the manufacture of personalized labels and tags
and the distribution of technological solutions for automatic identification through Bar Codes or RFID.
Altronix develops customized solutions for its customers, through strong investment in R&D, thus guaranteeing them a significant
reduction in operating costs, increased productivity and process efficiency.
With 16 years of activity, today Altronix is one of the largest companies in Portugal in its business area and a reference at European level.
In addition to the main headquarters, in Trofa, it also has a subsidiary in Lisbon and a presence in Madrid and Vigo (Spain).

Workplace Innovation practices implemented
We soon realized that it is people who make the difference and the secret to
professional success is the correlation between people’s happiness and their
productivity.

Once every semester, each manager meets individually with each employee
for analysis and assessment (of the employee’s trajectory, his evolution and to
understand what is going well or what will need to be changed / corrected).

For Altronix, employees are a fundamental part of success and, in this sense, it is
essential that each employee feels they belong to the company. Only in this way can we
have a motivated team with a high degree of involvement and mutual respect, where
each one he knows his role and feels respected for that. We are able to recognize that
differences are an asset and that properly worked allow us to go further.

Likewise, every year we compete for the initiative “100 Best Companies to Work
For” (for 8 consecutive years we have been highlighted as one of the 100 Best
Companies to Work for), “Happy Companies” and the “Excellence Index” (both
with distinction for 3 consecutive years). With the results of these studies, their
metrics and corresponding KPI’s, we were able to access information that we
believe is essential: knowing what our employees think of the company and the
strategy in progress, thus allowing to implement improvements, correct the less
positive aspects and maintain what is valued.

The strategy adopted by Altronix is to encourage the participation of its
employees in the development of the company, keeping employees motivated
and consequently to increasing the organization’s performance and success.
At Altronix there are two major challenges, which are, in some way, interconnected:
attracting and retaining talent, and this is only possible in an organization with a
strong HR policy where the focus is on employee satisfaction. Happy employees,
who do more and better, making a daily difference are who make Altronix a
successful company.
Throughout the year, several initiatives and activities are promoted to put in place
internal policies that aim to cultivate unity, harmony and the spirit of belonging.
We periodically collect the opinion of employees by conducting anonymous
surveys: the data is processed in order to understand the points to improve.

At the same time, we encourage each employee to give suggestions for
improvement and feedback is always given to them.
Our values include equal treatment and respect for all, regardless of age, function,
gender, culture, sexual orientation. The differences are positive, and the integration
of new colleagues is simple and effective, bringing an enormous sense of belonging
from the first day.
We reinforced this attitude by joining the Selo da Diversidade (Diversity Seal),
with Altronix being one of the signatory companies to the Carta da Diversidade
(Diversity Charter).

In practice, we believe in the power of the acronym O. W. P. W.:
Organization: At Altronix we favor fair, transparent and equitable corporate
practices and policies. This is because, we believe that an organizational climate
of trust, where everyone is treated with dignity, respect and justice regardless of
gender, culture, age, sexual orientation and the function they occupy, increases
happiness at work. In fact, this is a corporate value that makes us proud and led
us to join initiatives such as the “Diversity Seal” and the “Women in Business
Friendly Companies Award” (with distinction for 2 successive years). In addition,
we consider that our corporate rules, which constitute a kind of “Altronix Code
of Conduct”, portray the clarity of our procedures, processes and relationships,
which are disclosed from the 1st day of work and are available for revisiting our
internal work platform at any time, in order to safeguard the full functioning of
everyone and, by association, the company. We recognize that it is imperative
to provide security and stability to our employees. In practice, this ranges from
several financial and people management practices implemented by Altronix,
namely in terms of the company’s solvency and in recruiting the right people and
with the right motivation. Furthermore, at Altronix, we value the existence of
informal and fluid communication between management, leaders, and employees.
We emphasize that, annually, we carry out several initiatives within the scope of
our social responsibility policy at an economic, environmental and social level,
such as “Salvo Vidas” - Solidary blood collection campaign, “Vá Lá, Portugal
Merece” - Campaign that promotes social entrepreneurship, “Altronix Christmas
Mission” - Movement to make altruistic Christmas Wishes come true. In addition
to the improvements to third parties, we believe that these practices enhance the
reputation and internal branding, given that our employees feel motivated and
are their strongest drivers.
Work: At Altronix, we believe that the merit of employees must be recognized and
that we must do everything to maintain them. In terms of tangible rewards, we
ensure that they are aligned with the profile and performance of employees. In
addition to the paycheck, at Altronix we offer some prizes, namely a productivity
prize for all employees who achieve the proposed objectives, a prize for the best
performing employees and a prize for the author of the most voted suggestion.
This prize, awarded at the end of the year, in the amount of 500 €, goes to the
employee / author of the suggestion that internally reached the highest number
of votes. The challenge for employees is to propose something that can positively
contribute to the organization throughout the year, the suggestions are placed

on our internal platform Nicole and are subject to the vote of the remaining
employees, and their anonymity is ensured. The result of the most voted suggestion
is announced at the end of the year. We provide a network of protocols with
external entities, which guarantee discounts to our employees, monthly access
during working hours to a doctor, the birthday offer, as well as free fruit and
bread and hot drinks at a symbolic price (0.10 €) in our facilities. Additionally, we
guarantee recognition through regular and positive feedback, when objectives are
reached or exceeded. In addition to recognition, we ensure that our employees
have all the resources and equipment appropriate to their work. At this point,
we also highlight “Nicole”, a platform developed internally that combines the
characteristics of a CRM with those of an ERP, adding the particularity of an HR
management software, which encompasses everything that is part of the dayto-day -workday, namely procedures, rules, tasks, records, orders, productions,
maintenance, among others. By using this platform, we guarantee the possibility
for the different departments to work synchronously on ongoing projects.
People: At Altronix we have a sponsorship process, in which a senior employee
voluntarily guides the process of integration and assimilation of the organizational
culture of the newly arrived employee (i.e., company presentation, colleagues,
values, practices). We recognize that this practice has better results, helping the
whole process to flow more pleasantly. Because we consider the integration of
new colleagues of extreme importance, we work to provide an effective reception,
translating from an early stage into a feeling of belonging. We assume that the first
day of work, for the new employee, has a great impact and we make it positively
memorable. In addition to assigning a sponsor, we deal with some details in
advance, such as: communicating internally the arrival of the new employee, so
that the entire team is prepared to welcome them; setting up an equipped and
functional workplace since the first day; offering a Welcome Kit and presenting
of the integration and training plan. We believe that another major driver of
happiness at work is the existence of a close / knowledgeable leadership of the
teams. In this way, all stakeholders have the ability to communicate effectively,
enhancing reciprocity and camaraderie. Also, at Altronix we seek to cultivate
positive thinking, gratitude, empathy, sympathy and smile at work on a daily basis.
We believe that this contributes to people’s happiness, at least, due to its positive
contagious and reciprocal effect.
Well-being: In terms of well-being, we emphasize that there is a constant
concern in providing the company with modern infrastructures, making the

a more relaxed work environment. At Altronix we offer health insurance to
all employees, which gives them access to a network of health services such
as hospitals, specialty clinics, diagnostic centers, but also to distinct wellness
services (eg. pharmacy, parapharmacies, gyms, hairdressers). We also recognize
the importance of ensuring a balance between professional and personal life, for
the well-being of our employees. In this sense, each employee can choose his
vacation period according to his needs and his household. We make it possible
for our employees to compensate for hours of work, if they need to ensure their
daily needs, including attending medical appointments, the bank, among others.
In addition to the measures mentioned above, on special days such as “Mother’s
Day” and “Father’s Day”, we often offer time for our employees to enjoy in the
company of their children. Finally, and as much as possible, on party days at
Altronix we like to provide relaxing and well-being moments to our employees,
such as massages, Yoga and Zumba.

work areas more pleasant and functional. As an example, we recently moved
to the new Altronix headquarters (although the construction project is still
underway), an investment of more than 1.5 million euros. In the new facilities,
we moved the former 1,100 m2 to 2,600 m2, which led to a restructuring of
all work areas, namely an increase in the area of production (60%) and R&D
(100%). Our spaces are modern and welcoming, composed of motivational
messages and fun emojis, and each employee has an ergonomic workspace
and all the resources necessary for their function. Still, we don’t stop here! We
have planned more facilities in the new headquarters, namely alternative work
spaces (e.g., terrace, leisure area), gym, canteen, gardens and orchard. When
the aforementioned construction is completed, the traditional work spaces
will give way to dynamic work rooms, and employees will be free to choose
the best place to carry out their tasks. Additionally, we have a “Fun Zone” for
employees, equipped with TV, amusement games, darts, table football, coffee,
fridge, microwave, vending machines, library, among others, in order to provide

Main achievements and results
Several distinctions in areas such as entrepreneurship, happy company, best companies to work for, PME Excelência e Líder and European Business Awards.
International projects in Spain, Cape Verde, Mozambique, Angola and Timor-Leste.
Diverse and renowned client portfolio.
Motivated and committed employees.
Sustained financial growth.
Social responsibility initiatives.
Investment in new headquarters.
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CASO DE STUDO

Nome da Empresa
Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda

País
Portugal

Localidade
Porto

Nº de Funcionãrios
50 employees

Descrição da Organização
Fundada em 2004, a Altronix é uma empresa tecnológica de produção nacional, 100% portuguesa, que se dedica ao fabrico de etiquetas
e rótulos personalizados e à distribuição de soluções tecnológicas de identificação automática através de Códigos de Barras ou RFID. A
Altronix desenvolve por conta própria e de forma customizada soluções para os seus clientes, através de um forte investimento em I&D,
garantindo-lhes assim uma redução significativa de custos operacionais, aumento de produtividade e de eficácia nos processos.
Com 16 anos de atividade, hoje a Altronix é uma das maiores empresas em Portugal na sua área de negócio e uma referência a nível
europeu. Além da sede principal, na Trofa, dispõe também de uma filial em Lisboa e presença em Madrid e Vigo.

Práticas implementadas de inovação
no local de trabalho

Cedo percebemos que são as pessoas que fazem a diferença e o segredo do
sucesso profissional está na correlação entre o grau de felicidade das pessoas
e a sua produtividade. Para a Altronix, os colaboradores são vistos como parte
fundamental do sucesso e, nesse sentido, é essencial que cada colaborador se
sinta pertencente à empresa, só assim conseguimos ter uma equipa motivada e
com elevado grau de envolvimento e de respeito mútuo, onde cada um sabe qual
o seu papel e se sente respeitado por isso. Somos capazes de reconhecer que
as diferenças são uma mais-valia e que devidamente trabalhadas nos permitem
chegar mais longe.
A estratégia adotada pela Altronix, responsável por estimular a participação dos
seus colaboradores no desenvolvimento da empresa, resume-se a manter os
colaboradores motivados e consequentemente ao aumento do desempenho e
sucesso da organização.
Na Altronix existem dois grandes desafios, que estão, de alguma forma
interligados: atrair e reter talento e isto só é possível numa organização com
uma forte política de RH onde o foco é a satisfação dos colaboradores. São
colaboradores felizes que fazem mais e melhor, que marcam a diferença
diariamente e que fazem da Altronix uma empresa de sucesso.
Ao longo do ano, são promovidas iniciativas e atividades onde colocamos em
prática políticas internas que visam cultivar a união, a harmonia e o espírito de
pertença.

Periodicamente recolhemos a opinião dos colaboradores através da realização
de inquéritos anónimos: os dados são tratados de forma a percebermos os
pontos a melhorar. Uma vez por semestre cada chefia reúne individualmente
com cada colaborador para análise e balanço (tanto do percurso do colaborador,
da sua evolução como para perceber o que está a correr bem ou o que será
necessário alterar/corrigir). De igual modo, todos os anos concorremos à iniciativa
“100 Melhores Empresas para Trabalhar” (há 8 anos consecutivos que somos
destacados como uma das 100 Melhores Empresas para Trabalhar), “Empresas
Felizes” e ao “Índice de Excelência” (ambas com distinção por 3 anos consecutivos).
Com os resultados destes estudos, as suas métricas e correspondentes KPI’s,
conseguimos ter acesso a uma informação que entendemos essencial: saber
o que os nossos colaboradores pensam da empresa e da estratégia em curso,
permitindo assim implementar melhorias, corrigir os aspetos menos positivos e
manter o que é valorizado.
Paralelamente, incentivamos a que cada colaborador dê sugestões de melhoria
e às mesmas é sempre dado feedback.
Faz parte dos nossos valores o tratamento igual e respeito por todos,
independentemente da idade, função, género, cultura, orientação sexual. As
diferenças são positivas e a integração de novos colegas é simples e eficaz,
respirando-se desde o primeiro dia um enorme sentido de pertença. Reforçamos
esta nossa postura através da adesão ao Selo da Diversidade, sendo a Altronix
uma das empresas signatárias da Carta da Diversidade.

Na prática, acreditamos no poder do acrónimo O. T. P. B.:

se encontram alinhadas com o perfil e o desempenho dos colaboradores.

Organização: Primeiramente, na Altronix privilegiamos práticas e políticas
corporativas justas, transparentes e equitativas. Isto porque, acreditamos que
um clima organizacional de confiança, onde todos são tratados com dignidade,
respeito e justiça independentemente do género, da cultura, da idade, da
orientação sexual e da função que ocupam, é preditor da felicidade no trabalho.
Em boa verdade, este é um valor corporativo que nos orgulha e nos levou
a aderir a iniciativas como o “Selo da Diversidade” e o “Women in Business
Friendly Companies Award” (com distinção por 2 anos sucessivos). Além disso,
consideramos que as nossas regras corporativas, que constituem uma espécie
de “Código de Conduta Altronix”, retratam a clareza dos nossos procedimentos,
processos e relações, sendo que as mesmas são divulgadas desde o 1º dia
de trabalho e encontram-se disponíveis para revisitação na nossa plataforma
interna de trabalho a qualquer momento, de modo a salvaguardar o pleno
funcionamento de todos e, por associação, da empresa. Não menos importante,
reconhecemos como imperativo proporcionar segurança e estabilidade aos
nossos colaboradores, no que respeita ao seu trabalho. Na prática, tal resulta de
diversas práticas financeiras e de gestão de pessoas concretizadas pela Altronix,
nomeadamente ao nível da solvabilidade da empresa e no recrutamento das
pessoas certas e com a motivação certa.

Além do salário, na Altronix disponibilizamos alguns prémios, nomeadamente
um prémio de produtividade a todos os colaboradores que atinjam os objetivos
propostos, um prémio para os colaboradores com melhor desempenho e um
prémio para o autor da sugestão mais votada. Este prémio, atribuído no final do
ano, no valor de 500€, vai para o colaborador/autor da sugestão que internamente
alcançou o maior número de votos. O desafio lançado aos colaboradores é de
ao longo do ano proporem algo que possa contribuir positivamente para a
organização, as sugestões são colocadas na nossa plataforma interna Nicole e
ficam sujeitas à votação dos restantes colaboradores, sendo que é assegurado o
anonimato das mesmas. O resultado da sugestão mais votada é dada a conhecer
no final do ano.

Mais ainda, na Altronix valorizamos a existência de uma comunicação informal
e fluida entre a direção, os líderes e os colaboradores.
Destacamos que, anualmente realizamos diversas iniciativas no âmbito da nossa
política de responsabilidade social ao nível económico, ambiente e social, como
a “Salvar Vidas” – Campanha solidária de recolha de sangue, a “Vá Lá, Portugal
Merece” – Campanha que valoriza o que é nacional, “Missão de Natal Altronix” Movimento para concretizar Desejos de Natal altruístas. Além das benfeitorias
a terceiros, acreditamos que estas práticas potenciam a reputação e o branding
interno, dado que os nossos colaboradores se sentem motivados e são fortes
impulsionadores das mesmas.
Trabalho: No que concerne às práticas de trabalho, destacamos o reconhecimento
dado aos nossos colaboradores. Na Altronix, consideramos que o mérito dos
colaboradores deve ser reconhecido e que devemos fazer de tudo para manter
os mesmos. Ao nível das recompensas tangíveis, asseguramos que as mesmas

Disponibilizamos uma rede de protocolos com entidades externas, que asseguram
descontos aos nossos colaboradores, o acesso mensal em horário laboral a um
médico, a oferta do dia de aniversário, assim como fruta e pão gratuitos e bebidas
quentes a um preço simbólico (0.10€) nas nossas instalações.
Adicionalmente, garantimos o reconhecimento mediante feedback regular
e positivo, quando os objetivos são atingidos ou superados. Para além do
reconhecimento, garantimos que os nossos colaboradores tenham todos os
recursos e equipamentos adequados ao seu trabalho. Neste ponto, também
destacamos a “Nicole”, uma plataforma desenvolvida internamente que junta as
características de um CRM, com as de um ERP, acrescendo a particularidade de
um software de gestão de RH, que engloba tudo o que faz parte do dia-a-dia de
trabalho, designadamente procedimentos, regras, tarefas, registos, encomendas,
produções, manutenções, entre outros. Ainda com recurso a esta plataforma,
garantimos a possibilidade de os diferentes departamentos trabalharem de
forma sincronizada nos projetos em curso.
Pessoas: Na Altronix temos uma espécie de ritual de apadrinhamento, no
qual um colaborador sénior voluntariamente guia o processo de integração e
de assimilação da cultura organizacional do colaborador recém-chegado (i.e.,
apresentação empresa, colegas, valores, práticas). Reconhecemos que esta
prática tem um resultado diferenciador, ajudando a que todo o processo flua
de forma mais agradável. Mas, porque consideramos a integração de novos
colegas de extrema importância, trabalhamos para proporcionar um acolhimento

de férias de acordo com as suas necessidades e o seu agregado familiar. Ainda,
possibilitamos que os nossos colaboradores possam compensar horas de trabalho,
caso necessitem de assegurar necessidades quotidianas, nomeadamente ir a
consultas médicas, ao banco, entre outras. Além das medidas suprarreferidas,
em dias especiais como o “Dia do Pai” e o “Dia da Mãe”, muitas vezes oferecemos
tempo para os nossos colaboradores usufruírem na companhia dos seus filhos.
Finalmente, e tanto quanto possível, em dias de festa na Altronix gostamos de
proporcionar momentos relaxantes e de bem-estar aos nossos colaboradores,
como massagens, Yoga, Zumba, por exemplo.

eficaz, traduzindo-se desde cedo num sentimento de pertença, por parte do
mais recente membro. Assumimos que, o primeiro dia de trabalho, para o
novo colaborador, tem um grande impacto e fazemos com que o mesmo seja
positivamente memorável. Para tal, para além da atribuição de um padrinho/
madrinha Altronix, tratamos antecipadamente de alguns pormenores como:
comunicar internamente, em primeira mão, a entrada do novo colaborador, para
que toda a equipa esteja preparada para dar as boas-vindas; a disponibilização
do local de trabalho equipado e funcional, logo no primeiro dia; a oferta de um
Kit de Boas-vindas e a apresentação do plano de integração e formação.
Na nossa visão, um outro grande impulsionador da felicidade no trabalho é
a existência de uma liderança próxima/conhecedora das suas equipas. Desta
forma, todos os intervenientes têm a capacidade de comunicar eficazmente e
preservar mesmo diante de dias menos fáceis, potenciando a reciprocidade e a
camaradagem.
De resto, na Altronix procuramos cultivar diariamente o pensamento positivo,
a gratidão, a empatia, a simpatia e o sorriso no trabalho. Acreditamos que tal
contribuí para a felicidade das pessoas, no mínimo, pelo seu efeito positivo
contagioso e recíproco.
Bem-estar: Ao nível do bem-estar, destacamos que existe uma constante
preocupação em dotar a empresa com infraestruturas modernas, tornando as
áreas de trabalho mais agradáveis e funcionais. A título de exemplo, recentemente
mudamo-nos para a nova sede Altronix (embora com o projeto de construção
ainda em curso), orçamentada em mais de 1,5 Milhões de Euros. Nas novas
instalações, passámos os antigos 1.100 m2 para os 2.600 m2, o que levou a
uma reestruturação de todas as áreas de trabalho, nomeadamente um aumento
da área da produção (60%) e I&D (100%). Os nossos espaços são modernos e
acolhedores, compostos por mensagens motivacionais e emojis divertidos, e
cada colaborador conta com um espaço de trabalho ergonómico e com todos os
recursos necessários à sua função. Ainda assim, não paramos por aqui! Temos
previsto mais obras para a recente sede, nomeadamente espaços de trabalho
alternativos (e.g., esplanada, área de lazer), ginásio, cantina, hortas e pomar.
Quando concretizadas as obras mencionadas, os espaços de trabalho tradicionais
darão lugar a salas dinâmicas de trabalho, sendo que os colaboradores terão a
liberdade de escolher o melhor local para realizar as suas tarefas.

Main achievements and results
Several distinctions in areas such as entrepreneurship, happy company,
best companies to work for, PME Excelência e Líder and European
Business Awards.
International projects in Spain, Cape Verde, Mozambique, Angola and
Timor-Leste.

Adicionalmente, temos a nossa “Fun Zone” para os colaboradores, equipada
com TV, jogos de diversão, máquina de setas, matraquilhos, café, frigorifico,
micro-ondas, máquinas de vending, biblioteca, entre outros, com o intuito de
propiciar um ambiente de trabalho mais descontraído.

Diverse and renowned client portfolio.
Motivated and committed employees.

Na Altronix oferecemos um seguro de saúde a todos os colaboradores, que
lhes dá acesso a uma rede de serviços de saúde como hospitais, clínicas de
especialidade, centros de diagnóstico, mas também a serviços de bem-estar
distintos (e.g., farmácia, parafarmácias, ginásios, cabeleireiros).

Sustained financial growth.
Social responsibility initiatives.

Além do supramencionado, reconhecemos a importância de assegurar um
equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, para o bem-estar dos nossos
colaboradores. Nesse sentido, cada colaborador pode escolher o seu período
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Investment in new headquarters.

S

O

U

R C

E

H

E

R

E

