ESPRINET OCUPA, EM ITÁLIA, 9ª POSIÇÃO NO GREAT PLACE TO WORK®
RANKING 2022 E 6ª EM PORTUGAL
Sentimento de pertença, disponibilidade para ouvir e ambiente de trabalho de qualidade – são os
pontos fortes destacados pelos colaboradores
Lisboa, 1 Abril 2022 – ESPRINET (PRT:IM), grupo líder no sul da Europa na distribuição de TI,
Electrónica de Consumo e Soluções Avançadas de segurança em TI tendo sido certificado Great
Place to Work® em outubro passado, está agora na 9ª posição entre os melhores lugares para
trabalhar, em Itália, na Categoria de Grandes Empresas (empresas com mais de 500 colaboradores)
e 6ª, em Portugal, por entre empresas até 50 colaboradores.
Os rankings elaborados pelo Great Place to Work® Institute são um reflexo das opiniões dos
colaboradores, que respondem a um questionário sobre o ambiente corporativo e contribuem para
o reconhecimento da sua empresa como um dos melhores lugares para se trabalhar. Durante o ano
de 2021, o Great Place to Work® Institute analisou as opiniões de mais de 94.000 funcionários. Em
Itália, 60 empresas, das 128 empresas certificadas, foram premiadas, tendo sido 15 na categoria
Grandes Empresas. Em Portugal foram classificadas 50 empresas, 10 das quais na categoria
Esprinet.
Tanto em Itália como em Portugal, os colaboradores da Esprinet demonstraram particular apreço e
reconhecimento pela relação de confiança mútua com a gestão da empresa, sentimento de pertença
e orgulho pelo seu trabalho e pela organização a que fazem parte, bem como pela qualidade das
suas relações com os colegas.
Dentro desta filosofia, voltada para o bem-estar das pessoas, a empresa decidiu premiar todos os
colaboradores do grupo pelos excelentes resultados financeiros registados em 2021. Recentemente,
a Esprinet fechou efectivamente o melhor ano da sua história, estabelecendo um novo recorde de
receita e rentabilidade líquida pelo que, e através de um sinal tangível de gratidão, a empresa irá
emitir um prémio pontual de 700€, a distribuir em abril de 2022.

"Estamos orgulhosos pelo reconhecimento dos nossos colaboradores. Trabalho remoto, flexibilidade,
equilíbrio entre vida pessoal e profissional e meritocracia são os pilares sobre os quais o mercado de
trabalho está a reconstruir-se, após a pandemia, e foram elementos fundamentais do DNA da nossa
empresa muito antes do início da emergência sanitária. A par da oportunidade de teletrabalho, as
pessoas procuram um programa de desenvolvimento organizado e uma relação de trabalho
baseada na confiança mútua, aumentando o sentimento de pertença ", afirma Ettore Sorace, Diretor
de RH do Grupo Esprinet. Sermos premiados pelo melhor ambiente de trabalho do Great Place to
Work® é um grande reconhecimento de que efetivamente os colaboradores, na Esprinet, veem e
sentem estes aspetos como parte da sua vida profissional. Temos orgulho em ser uma empresa
capaz de criar um ótimo ambiente de trabalho para os seus colaboradores, maximizando o potencial
humano por meio de uma liderança eficaz, aberta e compreensiva. Isto é possível através da partilha
de valores-chave vivenciados no dia-a-dia que influenciam as nossas tomadas de decisão, e uma
cultura que visa a melhoria constante e que está aberta à contribuição de todos".

A Esprinet é um facilitador do ecossistema tecnológico que, com forte vocação para a sustentabilidade
ambiental e social, promove a democracia tecnológica. Com uma oferta abrangente de serviços de consultoria,

segurança informática, serviços e produtos para venda ou aluguer através de uma extensa rede de
revendedores profissionais, a Esprinet é o Grupo líder no Sul da Europa (Itália, Espanha e Portugal), o quarto na
Europa e posiciona-se no topo dez a nível mundial.
Com mais de 1.600 funcionários e 4,5 mil milhões de euros de faturação em 2020, a Esprinet (PRT:IM – ISIN
IT0003850929) está listada na Bolsa Italiana.
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