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SAINT-GOBAIN RECONHECIDA COMO EMPRESA “TOP EMPLOYER
GLOBAL” PELO SÉTIMO ANO CONSECUTIVO
UMA MAIS-VALIA PARA ATRAIR O TALENTO NECESSÁRIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DO PLANO ESTRATÉGICO " GROW & IMPACT”

Pelo sétimo ano consecutivo, a Saint-Gobain foi premiada com a certificação "Top Employer
Global" pelo Top Employers Institute, com base numa auditoria que abrange mais de 400
políticas de gestão de pessoas e de condições de trabalho, em particular no que diz respeito
aos processos de RH e desenvolvimento de carreira. O Grupo Saint-Gobain é uma das 11
empresas em todo o mundo a receber este reconhecimento. Este ano, a Saint-Gobain destacouse, sobretudo, em todos os aspetos que unem os seus colaboradores e os aproximam, criando,
assim, um sentimento de pertença dentro da organização, nomeadamente no que diz respeito aos
seus valores, ética e integridade. O bom desempenho em termos de estratégia da empresa,
liderança e recrutamento foram também critérios apreciados.
O selo Top Employer Global 2022 foi atribuído à Saint-Gobain em 38 países, mais dois do que no
ano de 2021, tendo o Egito e o Vietname sido premiados pela primeira vez. O Grupo conta ainda
com esta certificação nos seguintes países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina,
Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Emirados
Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos Estónia, Dinamarca, Finlândia, França, Índia, Indonésia,
Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa,
Roménia, Suécia, Tailândia, Turquia, Reino Unido e Vietname.
"A certificação "Top Employer Global" é uma enorme mais-valia para a implementação
do nosso novo plano estratégico "Grow & Impact". Confirma que estamos bem
posicionados para reter e atrair talento, sendo este tão necessário para alcançarmos
as nossas ambições. Estes resultados refletem-se também no nosso questionário de
clima interno global que tem melhorado constantemente desde o seu lançamento e
com a implantação dos planos estratégicos "Transform & Grow" e agora "Grow &
Impact": 85% dos colaboradores da Saint-Gobain recomendam o Grupo como um bom
local para trabalhar e 89% dizem estar orgulhosos de trabalhar para Saint -Gobain.
Nos últimos sete anos, a certificação "Top Employer Global" tem -nos motivado a
continuar a progredir", sublinha Claire Pedini, Vice-Presidente Sénior de Recursos
Humanos e Responsabilidade Social Corporativa.
Este reconhecimento em Portugal aplica-se pelo 4º ano consecutivo à sociedade Saint-Gobain
Portugal S.A., presente hoje no mercado português com as marcas, ISOVER, Placo® e Weber.
Os critérios que mais evoluíram este ano segundo a avaliação do Top Employer Institute para
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Portugal foram a Marca do empregador, Organização e mudança, Formação, Sustentabilidade e
Ambiente de trabalho.
“Continuaremos a trabalhar na melhoria contínua das nossas políticas orientadas às pessoas.
Queremos ser mais flexíveis e mais próximos, tendo sempre as pessoas como prioridade.” afirma
Adela Ureta, Diretora Geral de Pessoas para Portugal, Espanha e Marrocos.

SOBRE A SAINT GOBAIN:
Líder mundial em construção sustentável, A Saint-Gobain concebe, fabrica e distribui materiais e serviços
para a construção e mercados industriais. As suas soluções integradas para a renovação de edifícios
públicos e privados, para a construção leve e para a descarbonização da construção e da indústria são
desenvolvidas mediante um processo de inovação contínua e proporcionam sustentabilidade e
desempenho. O compromisso do Grupo pauta-se pelo seu propósito, "“MAKING THE WORLD A BETTER
HOME”.
€38.1mil milhões em vendas em 2020
Mais de 167,000 colaboradores, presente em 72 países
Comprometidos em atingir a Neutralidade de carbono em 2050
Em Portugal, presente com marcas reconhecidas como sinónimos de inovação e qualidade como Glassdrive® ou
Norton® para os profissionais da Indústria, CLIMALIT®, ISOVER, LECA®, PAM, Placo® ou Weber, para os profissionais
da construção. A Saint-Gobain conta em Portugal com mais de 600 empregados, 11 empresas, 7 fábricas, dezenas de
centros de reparação de vidro automóvel, 3 centros de distribuição de materiais de construção e ainda 1 centro de I+D
(Aveiro).
Para mais informação sobre a Saint-Gobain:
No mundo: www.saint-gobain.com
Em Portugal: www.saint-gobain.pt
Nas nossas redes:
“Saint-Gobain Portugal”
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