
 

Braskem é considerada uma das empresas mais amadas por funcionários 

Companhia foi classificada na 9ª posição em ranking da plataforma Love Mondays, que 

leva em consideração avaliação de colaboradores 

São Paulo, 17 de janeiro de 2019 – A Braskem está entre as empresas "mais amadas" do país, 
de acordo com ranking elaborado pela plataforma Love Mondays, na qual Integrantes avaliam 
espontaneamente as organizações onde trabalham. A petroquímica foi classificada em 9ª lugar 
na quarta edição da pesquisa, que teve os resultados divulgados hoje. 

Nas avaliações feitas pelos colaboradores são levados em consideração diferenciais como a 
capacidade de oferecer qualidade de vida aos funcionários, remuneração, benefícios, 
oportunidades de carreira e cultura organizacional. Para chegar aos ambientes de trabalho mais 
amados, considera-se a nota média de satisfação geral atribuída pelos usuários do Love 
Mondays. As notas vão de 1 a 5, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. A Braskem 
alcançou a nota 4,34 e 112 de seus Integrantes recomendaram a empresa a um amigo ou amiga. 

Nas três primeiras edições, a Braskem recebeu o reconhecimento em 49º, 31º e 5º lugares, 
respectivamente. "Temos total convicção de que os resultados que a companhia alcança são 
fruto do trabalho e do engajamento dos nossos Integrantes em nossos projetos. Entendemos 
que é preciso construirmos juntos e que o sucesso da empresa está atrelado à satisfação e ao 
comprometimento dos nossos Integrantes. Compor o ranking da Love Mondays pela quarta vez 
mostra que estamos no caminho certo", comenta Mariana Paiva, responsável por Atração de 
Talentos na empresa. 

Criado em 2016, o ranking é composto por duas listas: "As 50 Grandes Empresas Mais Amadas" 
e "As 30 PMEs Mais Amadas". Para integrar a listagem, é preciso ter mais de 501 funcionários e 
somar pelo menos 50 avaliações, que nesta edição foram realizadas entre 1º de janeiro e 30 de 
novembro de 2018. No quarto ano do ranking foram consideradas aproximadamente 153 mil 
avaliações. Mais detalhes podem ser encontrados no site www.lovemondays.com.br 

Outros reconhecimentos 

Em novembro de 2018, a Braskem foi reconhecida pela Out & Equal Workplace Advocates como 
a maior organização em prol dos direitos LGBT+ no ambiente de trabalho em todo o mundo, 
com o Prêmio de Excelência que elege as empresas e indivíduos que mais defendem a 
diversidade e a inclusão de pessoas LGBTQIA+. Também foi eleita uma das melhores empresas 
para começar a carreira, em pesquisa desenvolvida pela revista Você S/A em parceria com a FIA 
(Fundação Instituto de Administração) e a Cia de Talentos. 

As conquistas são resultado de iniciativas como treinamentos e ações para o engajamento de 

líderes e funcionários, formação de grupos de trabalho e discussão em prol da diversidade e da 

inclusão e redefinição de diretrizes de recrutamento e seleção, para que os critérios e 

orientações estivessem alinhados com a promoção da diversidade. 

Sobre a Braskem 

https://imcpress.com.br/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmxvdmVtb25kYXlzLmNvbS5iciUyRjozMTU4Njk3NTkyOmNvbXVuaWNhY2FvQGFiaXF1aW0ub3JnLmJyOjJlM2M5Yg==


 

Com uma visão de futuro global, orientada para o ser humano, os 8 mil Integrantes da 

Braskem se empenham todos os dias para melhorar a vida das pessoas, criando as soluções 

sustentáveis da química e do plástico. É a maior produtora de resinas das Américas, com 

produção anual de 20 milhões de toneladas, incluindo produtos químicos e petroquímicos 

básicos, e faturamento de R$ 55 bilhões em 2016. Exporta para Clientes em 

aproximadamente 100 países e opera 41 unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, 

Alemanha e México, esta última em parceria com a mexicana Idesa. 

Braskem nas redes sociais 

 

www.facebook.com/BraskemSA 

www.linkedin.com/company/braskem 

www.twitter.com/BraskemSA 

Informações para imprensa, favor contatar: 

 

 

CDN Comunicação 

Jessyca Trovão – (55 11) 3643-2769 – jessyca.trovao@cdn.com.br 
Fernando Rubino – (55 11) 3643-2991 – fernando.rubino@cdn.com.br 
Pedro Orlandi – (55 11) 3643-2745 – pedro.orlandi@cdn.com.br 
Uly Campos – (55 11) 3643-2714 uly.campos@cdn.com.br 
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