Saint-Gobain é Top Employer Brasil pelo 5º ano consecutivo e
recebe a certificação América Latina pela 1ª vez
Grupo marca presença entre as melhores empresas em gestão de pessoas no
país e na América Latina
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São Paulo, 2 de fevereiro de 2018 – A Saint-Gobain, líder em construção
sustentável e uma das empresas mais inovadoras no Brasil e no mundo,
recebeu pelo quinto ano a certificação Top Employer Brasil, reconhecimento
às melhores empresas do país em gestão de pessoas. E, pela primeira vez, a
companhia também foi certificada com o selo Latin America Top Employer.
O selo de empregador de referência é concedido pelo Top Employers Institute
e demonstra os investimentos e esforços constantes da Saint-Gobain em
desenvolvimento de talentos, com práticas inovadoras e eficazes no
relacionamento com seus colaboradores.
No ano passado, o Grupo Saint-Gobain completou 80 anos no Brasil, onde
soma cerca de 17 mil colaboradores, diretos e indiretos. O reconhecimento
demonstra a qualidade da experiência que o Grupo Saint-Gobain oferece aos
seus profissionais em cada etapa da jornada na companhia, desde o processo
seletivo e integração ao desenvolvimento da carreira.
“A adoção de inovações em sistemas e processos de gestão de pessoas tem
sido um fator fundamental para sermos mais competitivos em atração e
desenvolvimento de talentos no Grupo Saint-Gobain. Esse é um diferencial
para recebermos a certificação pelo quinto ano consecutivo”, declarou Adriana
Rillo, diretora de Recursos Humanos e Comunicação da Saint-Gobain
para o Brasil, Argentina e Chile. “O reconhecimento do Top Employer Brasil é
o resultado natural desse trabalho dedicado e colaborativo, que permeia
nossos processos e tem se provado estratégico para a liderança da companhia
em seu segmento”.

As ações desenvolvidas buscam proporcionar a todos um ambiente de trabalho
e oportunidades que encorajem o crescimento pessoal e o
desenvolvimento profissional, além de engajamento na estratégia mundial da
Saint-Gobain de melhorar o habitat e a vida diária das pessoas.
No rigoroso processo de pesquisa para a certificação, a Saint-Gobain recebeu
destaques em boas práticas de gestão em estratégia de talentos, planejamento
de mão de obra, integração, capacitação e desenvolvimento, gestão de
desempenho, desenvolvimento de lideranças, gestão de carreira e sucessão,
remuneração e benefícios, e cultura corporativa. Para receber a certificação
Top
Employers,
as
empresas
participantes
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 sobre a premiação no
link: http://www.top-employers.com/
Para saber mais sobre oportunidades de carreira no Grupo Saint-Gobain,
acesse: http://www.saint-gobain.com.br/trabalhe-conosco
Sobre a Saint-Gobain
A Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e soluções pensadas para o bem-estar de
cada um de nós e o futuro de todos. Podem ser encontrados em todos os lugares em que
vivemos e no nosso dia a dia: em edifícios, transportes, infraestruturas e em muitas aplicações
industriais. Eles proporcionam conforto, performance e segurança, ao mesmo tempo em que
respondem aos desafios da construção sustentável, eficiência do uso de recursos e mudança
climática.
€39.1 bilhões de vendas em 2016
Opera em 68 países
Mais de 170.000 funcionários
www.saint-gobain.com
@saintgobain

Sobre a Saint-Gobain no Brasil
A Saint-Gobain atua há 80 anos no Brasil com um portfólio diversificado de marcas como
Brasilit, Isover, Norton, PAM, Placo, Sekurit, Telhanorte e Weber quartzolit. O Grupo possui
cerca de 17 mil funcionários diretos e indiretos no País, vendas anuais de R$ 8,4 bilhões em
2016 assim como 57 fábricas, 43 centros de distribuição, 10 mineradoras, 70 lojas, 23
escritórios comerciais e 1 centro de pesquisa e desenvolvimento.

Mais informações sobre Saint-Gobain no Brasil:
Facebook: http://www.facebook.com/saintgobainbrasil

LinkedIn: www.linkedin.com/company/saint-gobain-brasil
YouTube: www.youtube.com/saintgobainbrasilvideos
Site: www.saint-gobain.com.br
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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