


A primeira e maior agência de endomarketing do 
Brasil, aplicou a Pesquisa FIB Be Happy junto a seus 68 
colaboradores e obteve o status de FELIZ, alcançando 
120/160 pontos na média do FIB.

2

Sugestões para Alavancar o FIB
Trabalhar os pontos fortes como ponto de convergência da equipe e 
identidade empresarial.
Ensinar a equipe como gerenciar suas finanças pessoais. 
Estimular a prática de atividade física e estimular a alimentação 
saudável de modo a contribuir para a saúde, autoestima.
Conscientizar a equipe quanto a importância de incluir espaço para a 
solidariedade e sustentabilidade em seu cotidiano. 
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Aprender a Poupar. Sentir-se bem com a aparência Ajudar a cuidar do planeta.

Bem-Estar

Psicológico

Resiliência 

Ecológica

Padrão de Vida
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“ ”

Ensinar as pessoas a planejar sua vida 
financeira e lidar de forma saudável com seu 
orçamente impacta favoravelmente no bem-
estar e gera sentimento de segurança e 
realização. 
Os meios de divulgação foram a intranet, 
cartazes internos, redes sociais além da 
realização de um workshop sobre esse tema.
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“

”

Conscientizar a equipe sobre a importância 
da atividade física regular, associada a uma 
alimentação saudável, foi a abordagem 
escolhida. Isso não apenas melhora a 
aparência, mas a saúde de forma geral. 
Os meios de divulgação foram a intranet, 
cartazes internos e redes sociais.
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“

”

Colaborar com o uso racional dos recursos naturais 
impacta em nossa sensação de bem-estar. Então a 
ação escolhida como oportunidade priorizou o 
descarte adequado do lixo visando sua reciclagem.
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Resultado Abril/19
43 Kg de lixo 

reduzidos a 3 Kg 
de descarte.
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Analisa Brum 
Diretora-Presidente 
Happy House Brasil

A Pesquisa Be Happy FIB é uma ferramenta 
estratégica para direcionar planos de ação e 
assim conquistar melhores resultados para 
o negócio. “Pessoas felizes trabalham mais 
e melhor. Quando as empresas mostram 
que estão atentas a isso, tornam-se mais 
admiradas tanto por quem atua 
internamente quanto por seus clientes”
A Happy, aplicou a pesquisa em sua equipe 
e, com base nesta informação, desenvolveu 
ações para favorecer a felicidade de seu 
público interno e já  percebe mudanças 
positivas nas pessoas. 

Fonte:  http://aberje.com.br/happyhouse-usa-na-

propria-equipe-sua-metodologia-sobre-felicidade-
bruta-interna/
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Paulo Ratinecas Cel. Whats
+55 (51) 99999.1157

E-mail
rati@behappy.pro.br

Website:
http://www.behappy.pro.br

Rosana Sacchet Cel. Whats
+55 (51) 98407.8408

E-mail
ro@behappy.pro.br


