Sobre o ranking

30 PMEs mais amadas no Brasil 2017
Essa é a segunda edição do ranking das 50 empresas mais amadas pelos seus funcionários. O ranking foi feito de acordo com as milhares
de opiniões declaradas por proﬁssionais de mais de 80 mil empresas de todo o país ao longo de 2016. Nessa edição tem duas listas:
•
•

Ranking das 50 grandes empresas mais amadas: pelo menos 501 funcionários no Mundo, mínimo de 50 avaliações publicadas
entre 01/01/16 e 30/11/16
Ranking das 30 PMEs mais amadas: máximo de 500 funcionários no Mundo, mínimo de 15 avaliações publicadas entre
01/01/16 e 30/11/16

A posição da empresa no ranking foi determinada pela nota da satisfação geral dos colaboradores com a empresa. Como sempre
estamos recebendo novas avaliações, as notas mudam constantemente e, assim, deﬁnimos a posição da empresa no ranking de acordo
com a nota da empresa no dia 30 de novembro de 2016. A nota da satisfação dos colaboradores que você vê aqui é desta data, então na
página de avaliações da empresa pode ser que a nota já esteja diferente. Inspire-se e ache a empresa ideal para você!
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Sobre o ranking

30 PMEs mais amadas no Brasil 2018
Essa é a terceira edição do ranking das 50 empresas mais amadas pelos seus funcionários. O ranking foi feito de acordo com as milhares
de opiniões declaradas por proﬁssionais de mais de 125 mil empresas de todo o país ao longo de 2017. Essa edição tem duas listas:
•
•

Ranking das 50 grandes empresas mais amadas: pelo menos 501 funcionários no Mundo, mínimo de 50 avaliações publicadas
entre 01/01/17 e 30/11/17
Ranking das 30 PMEs mais amadas: máximo de 500 funcionários no Mundo, mínimo de 15 avaliações publicadas entre
01/01/17 e 30/11/17

A posição da empresa no ranking foi determinada pela nota da satisfação geral dos colaboradores com a empresa. Como sempre
estamos recebendo novas avaliações, as notas mudam constantemente e, assim, deﬁnimos a posição da empresa no ranking de acordo
com a nota da empresa no dia 30 de novembro de 2017. A nota da satisfação dos colaboradores que você vê aqui é desta data, então na
página de avaliações da empresa pode ser que a nota já esteja diferente. Inspire-se e ache a empresa ideal para você!"

© Glassdoor, Inc. 2019

Sobre o ranking

30 PMEs mais amadas no Brasil 2019
Essa é a quarta edição do ranking das Empresas Mais Amadas pelos seus funcionários. O ranking foi feito de acordo com as milhares
de opiniões declaradas por proﬁssionais de mais de 170 mil empresas de todo o país ao longo de 2018. Essa edição tem duas listas:
•
•

Ranking das 50 grandes empresas mais amadas: pelo menos 501 funcionários no mundo, mínimo de 50 avaliações publicadas
entre 01/01/18 e 30/11/18
Ranking das 30 PMEs mais amadas: máximo de 500 funcionários no mundo, mínimo de 15 avaliações publicadas entre
01/01/18 e 30/11/18

A posição da empresa no ranking foi determinada pela nota da satisfação geral dos colaboradores com a empresa. O critério para casos
de desempate será a quantidade de avaliações. Como sempre estamos recebendo novas avaliações, as notas mudam constantemente e,
assim, deﬁnimos a posição da empresa no ranking de acordo com a nota da empresa no dia 30 de novembro de 2018. A nota da
satisfação dos colaboradores que você vê aqui é desta data, então na página de avaliações da empresa pode ser que a nota já esteja
diferente. Inspire-se e ache a empresa ideal para você!

© Glassdoor, Inc. 2019

O ranking foi feito de acordo com as 160 mil opiniões declaradas por profissionais de mais de 60 mil empresas de todo o país ao
longo de 2015. Para este ranking, consideramos empresas com mais de 50 avaliações postadas pelos colaboradores. A posição da
empresa no ranking foi determinada pela nota da satisfação geral dos colaboradores com a empresa. Como sempre estamos
recebendo novas avaliações, as notas mudam constantemente e, assim, definimos a posição da empresa no ranking de acordo
com a nota da empresa no dia 30 de novembro de 2015. A nota da satisfação dos colaboradores que você vê aqui é desta data,
então na página de avaliações da empresa pode ser que a nota já esteja diferente. Inspire-se e ache a empresa ideal para você!

© Glassdoor, Inc. 2019

Essa é a segunda edição do ranking das 50 empresas mais amadas pelos seus funcionários. O ranking foi feito de acordo com as
milhares de opiniões declaradas por profissionais de mais de 80 mil empresas de todo o país ao longo de 2016. Nessa edição tem
duas listas:
•
•

Ranking das 50 grandes empresas mais amadas: pelo menos 501 funcionários no Mundo, mínimo de 50 avaliações
publicadas entre 01/01/16 e 30/11/16
Ranking das 30 PMEs mais amadas: máximo de 500 funcionários no Mundo, mínimo de 15 avaliações publicadas entre
01/01/16 e 30/11/16

A posição da empresa no ranking foi determinada pela nota da satisfação geral dos colaboradores com a empresa. Como sempre
estamos recebendo novas avaliações, as notas mudam constantemente e, assim, definimos a posição da empresa no ranking de
acordo com a nota da empresa no dia 30 de novembro de 2016. A nota da satisfação dos colaboradores que você vê aqui é desta
data, então na página de avaliações da empresa pode ser que a nota já esteja diferente. Inspire-se e ache a empresa ideal para
você!

© Glassdoor, Inc. 2019

Essa é a terceira edição do ranking das 50 empresas mais amadas pelos seus funcionários. O ranking foi feito de acordo com as
milhares de opiniões declaradas por profissionais de mais de 125 mil empresas de todo o país ao longo de 2017. Essa edição tem
duas listas:
•
•

Ranking das 50 grandes empresas mais amadas: pelo menos 501 funcionários no Mundo, mínimo de 50 avaliações
publicadas entre 01/01/17 e 30/11/17
Ranking das 30 PMEs mais amadas: máximo de 500 funcionários no Mundo, mínimo de 15 avaliações publicadas entre
01/01/17 e 30/11/17

A posição da empresa no ranking foi determinada pela nota da satisfação geral dos colaboradores com a empresa. Como sempre
estamos recebendo novas avaliações, as notas mudam constantemente e, assim, definimos a posição da empresa no ranking de
acordo com a nota da empresa no dia 30 de novembro de 2017. A nota da satisfação dos colaboradores que você vê aqui é desta
data, então na página de avaliações da empresa pode ser que a nota já esteja diferente. Inspire-se e ache a empresa ideal para
você!

© Glassdoor, Inc. 2019

Essa é a quarta edição do ranking das Empresas Mais Amadas pelos seus funcionários. O ranking foi feito de acordo com as milhares de
opiniões declaradas por proﬁssionais de mais de 170 mil empresas de todo o país ao longo de 2018. Essa edição tem duas listas:
•
•

Ranking das 50 grandes empresas mais amadas: pelo menos 501 funcionários no mundo, mínimo de 50 avaliações publicadas
entre 01/01/18 e 30/11/18
Ranking das 30 PMEs mais amadas: máximo de 500 funcionários no mundo, mínimo de 15 avaliações publicadas entre
01/01/18 e 30/11/18

A posição da empresa no ranking foi determinada pela nota da satisfação geral dos colaboradores com a empresa. O critério para casos
de desempate será a quantidade de avaliações. Como sempre estamos recebendo novas avaliações, as notas mudam constantemente e,
assim, deﬁnimos a posição da empresa no ranking de acordo com a nota da empresa no dia 30 de novembro de 2018. A nota da
satisfação dos colaboradores que você vê aqui é desta data, então na página de avaliações da empresa pode ser que a nota já esteja
diferente. Inspire-se e ache a empresa ideal para você!

© Glassdoor, Inc. 2019

Esta es la primera edición del ranking de las empresas más amadas por sus colaboradores. El ranking fue hecho en base a miles
de opiniones de profesionistas en más de 30 mil empresas en todo el país a lo largo del 2017. En esta edición se consideraron:
Ranking de las 30 empresas más amadas: un mínimo de 50 evaluaciones publicadas entre 01/01/17 y 30/11/17.
La posición de las empresas en el ranking se basa en la calificación de satisfacción general de sus colaboradores. Como siempre
recibimos nuevas evaluaciones, la calificación se actualiza constantemente. Para efectos del ranking hicimos corte el día 30 de
noviembre del 2017, la calificación que ves aquí es de esa fecha. Cuando una empresa recibe evaluaciones después de esa fecha,
se actualiza la nota en su pagina de evaluación y puede ser distinta a la del ranking.
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Esta es la segunda edición del ranking de las empresas más amadas por sus colaboradores. El ranking fue hecho en base a miles
de opiniones de profesionistas en más de 45 mil empresas en todo el país a lo largo del 2018. En esta edición se consideraron:
Ranking de las 30 empresas más amadas: un mínimo de 50 evaluaciones publicadas entre 01/01/18 y 31/12/18.
La posición de las empresas en el ranking se basa en la calificación de satisfacción general de sus colaboradores. Como siempre
recibimos nuevas evaluaciones, la calificación se actualiza constantemente. Para efectos del ranking hicimos corte el día 31 de
diciembre del 2018, la calificación que ves aquí es de esa fecha. Cuando una empresa recibe evaluaciones después de esa fecha,
se actualiza la nota en su pagina de evaluación y puede ser distinta a la del ranking.

© Glassdoor, Inc. 2019

Esta es la primera edición del ranking de las empresas más queridas por sus empleados. El ranking fue realizado en base a los
miles de opiniones de profesionales de más de 13 mil empresas de todo el país a lo largo del 2017. En esta edición fueron
consideradas:
Ranking de las 20 empresas más queridas: mínimo de 25 evaluaciones publicadas entre 01/01/17 y 31/01/18
La posición de la empresa en el ranking fue determinada por la nota de satisfacción general de los colaboradores con la empresa.
Como siempre estamos recibiendo nuevas evaluaciones, las notas cambian constantemente y definimos la posición de la empresa
en el ranking de acuerdo con la nota en el día 31 de enero de 2018. La nota de satisfacción de los colaboradores que ves es de
esta fecha, por lo que en la página de evaluaciones de la empresa la nota puede estar diferente.

© Glassdoor, Inc. 2019

Esta es la segunda edición del ranking de las empresas más queridas por sus empleados. El ranking fue realizado en base a los
miles de opiniones de profesionales de más de 20 mil empresas de todo el país a lo largo del 2018. En esta edición fueron
consideradas:
Ranking de las 20 empresas más queridas: mínimo de 25 evaluaciones publicadas entre 01/01/18 y 31/12/18.
La posición de las empresas en el ranking se basa en la calificación de satisfacción general de sus colaboradores. Como siempre
recibimos nuevas evaluaciones, la calificación se actualiza constantemente. Para efectos del ranking hicimos corte el día 31 de
diciembre del 2018, la calificación que ves aquí es de esa fecha. Cuando una empresa recibe evaluaciones después de esa fecha,
se actualiza la nota en su pagina de evaluación y puede ser distinta a la del ranking.
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