Henkel entra para o ranking "Empresas Mais Amadas" do Love Mondays
Multinacional alemã conquista 37ª posição, entre 50 empresas classificadas

São Paulo, janeiro de 2019 – A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em Adesivos e
Cosméticos, entra para o ranking "Empresas Mais Amadas" 2019, elaborado anualmente pelo Love
Mondays (marca do grupo Glassdoor na América Latina). A companhia conquistou a nota 4,11 e a
37ª posição entre as 50 companhias classificadas, após avaliações espontâneas de usuários da
plataforma de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2018.
"Estamos muito felizes por entrar no ranking 'Empresas Mais Amadas', que conta com avaliações
espontâneas. Trabalhamos fortemente para oferecer diversos benefícios aos nossos profissionais, de
forma que eles possam conciliar vida profissional e pessoal. Evoluir na carreira e ter, ao mesmo
tempo, qualidade de vida. O ranking mostra que somos reconhecidos e que estamos no caminho
certo", comemora Valeria Gladsztein, diretora de Recursos Humanos da Henkel para América do Sul.
"O ranking nos mostra como os colaboradores se sentem na nossa empresa. Buscamos sempre
oferecer um ambiente desafiador, inovador, flexível e com variadas oportunidades de
desenvolvimento e crescimento. Nos sentimos reconhecidos por todo o trabalho que realizamos com
um time preparado para diferentes desafios", afirma Manuel Macedo, presidente da Henkel para a
América Latina.
Criado em 2016, o ranking é composto por duas listas: as 50 Grandes Empresas Mais Amadas e as 30
PMEs Mais Amadas. Para ser elegível ao ranking das grandes empresas, é preciso ter mais de 501
funcionários globalmente e somar pelo menos 50 avaliações durante o período estipulado pelo Love
Mondays para fazer as análises. 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. Neste ano, foram consideradas mais de 153 mil
avaliações.
Sobre a Henkel

A Henkel opera globalmente com um portfólio diversificado e bem balanceado. A companhia mantém
posições de liderança com suas três unidades de negócio, tanto em mercados industriais como de
consumo, graças a marcas fortes, inovações e tecnologias. Henkel Adhesive Technologies é líder
global no mercado de adesivos – em todos os segmentos industriais no mundo todo. Em seus negócios
de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel mantém posições de liderança em muitos mercados
e categorias ao redor do mundo. Fundada em 1876, a Henkel conta com mais de 140 anos de sucesso.
A Henkel emprega mais de 53.000 pessoas globalmente – uma equipe apaixonada e altamente
diversificada, unida por uma forte cultura organizacional, um propósito comum de criar valor
sustentável e valores compartilhados. Como líder reconhecido em sustentabilidade, a Henkel mantém
posições de liderança em muitos índices e rankings internacionais. As ações preferenciais da Henkel

estão listadas no índice DAX da bolsa de valores alemã. Para mais informação, por favor visite
www.henkel.com.
Sobre a Henkel Brasil

A Henkel está no Brasil há 63 anos e atua nas áreas de Adesivos, Selantes e Tratamento de Superfícies
e Beauty Care, com principais marcas como Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional. A
Henkel Brasil conta com mais de 950 profissionais distribuídos nas plantas de Diadema, Itapevi e
Jundiaí, além de um Centro de Distribuição em Jundiaí, um escritório central na Lapa e uma ASK
Academy localizada na Avenida Paulista, em São Paulo.
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