Saint-Gobain no Brasil é certificada Top Employers 2016
Pelo 3º ano consecutivo, o Grupo está entre as melhores empregadoras do País
São Paulo, março de 2016 - A Saint-Gobain, líder mundial no mercado do habitat
sustentável, é destaque mais uma vez na certificação Top Employer Brasil por suas
boas práticas em gestão de pessoas.
O selo de empregador de referência, concedido pelo Top Employers Institute, alavanca
a qualidade da experiência que o Grupo Saint-Gobain oferece a cada etapa da jornada
profissional, desde o processo seletivo, a integração e ao longo da carreira dos seus 17
mil colaboradores no Brasil. As ações desenvolvidas buscam proporcionar a todos, um
ambiente de trabalho e oportunidades que encorajem o crescimento pessoal e o
desenvolvimento profissional, além de engajá-los na estratégia mundial da SaintGobain de melhorar o habitat e a vida diária das pessoas.
As práticas do Grupo que foram destacadas são relacionadas à gestão do desempenho,
estratégia de talento, desenvolvimento de carreira e pela sua cultura organizacional,
norteada por valores fortes, diversidade, ética e integridade. “O reconhecimento pelo
terceiro ano consecutivo é fruto do trabalho conjunto das equipes de gestão e das
áreas de Recursos Humanos do Grupo no Brasil. Isso nos motiva a continuar nossos
esforços para proporcionarmos continuamente a cada funcionário uma experiência
positiva de fazer parte de uma empresa onde gestão de pessoas é de fato uma
prioridade”, afirma Adriana Rillo, diretora de Recursos Humanos e Comunicação
Corporativa do Grupo Saint-Gobain para o Brasil, Argentina e Chile.

Em 2016, a Saint-Gobain foi certificada pela primeira vez como Top Employer Global,
sendo uma das oito empresas no mundo a conquistar o reconhecimento nesse nível.
Isso demonstra o alinhamento das operações com o compromisso global do Grupo em
desenvolver políticas e iniciativas que valorizem a gestão de talentos, o
desenvolvimento de competências e talentos, a diversidade das equipes e a
mobilidade profissional. Além do Brasil, a companhia também foi certificada em 20
países, sendo eles: África do Sul, Alemanha, Canadá, China, Coreia do Sul, Dinamarca,
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Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda,
Polônia, República Checa, Reino Unido, Suécia e Tailândia.

Para serem certificadas como Top Employers, as 26 empresas participantes no Brasil
foram auditadas independentemente sobre diversos quesitos como benefícios
primários e secundários, condições laborais, formação, gestão de cultura
organizacional e desenvolvimento de carreiras. Conheça mais detalhes da premiação
no link: http://www.top-employers.com/

Sobre o Top Employers
O Top Employers Institute certifica globalmente a excelência nas práticas de RH que as
empresas criam para seus colaboradores. As condições ideais de trabalho e benefícios para
funcionários garantem que as pessoas se desenvolvam pessoal e profissionalmente, e
estimulam maior produtividade, além de diminuir a rotatividade nas companhias.
Com sede na Holanda, o Top Employers Institute está presente em mais de 100 países, tendo,
neste ano, certificado quase 1.000 empresas situadas em todos os continentes. No Brasil, 81%
das certificadas são multinacionais com atuação em mais de 50 países.
www.top-employers.com
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