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Gazin fica em 1º lugar no Guia “As Melhores na 
Gestão de Pessoas” o prêmio foi concedido em 
São Paulo pela revista Valor Carreira na última se-
gunda feira (26). 

A Gazin também foi a grande Campeã entre os 
35 destaques da pesquisa feita pelo Valor em 
parceria com a consultoria Aon.

O Grupo Gazin é transparente em tudo que diz e 
faz! Cumpre ainda uma trajetória de onze anos 
participando, das quais OITO ocupou a primeira 
colocação na categoria em que disputa. 

MELHORES NA GESTÃO 
DE PESSOAS 2015



Ser reconhecida como a Melhor Empresa em Gestão de Pessoas tem grande significado 
para o mercado, principalmente se levarmos em consideração os critérios que definiram 
a posição conquistada pela Gazin. O estudo contemplou afirmativas referentes a enga-
jamento e satisfação dos funcionários, que numa amostragem aleatória resultaram nos 
altos percentuais de 97% e 93% respectivamente. Se lembrarmos que o índice de enga-
jamento médio das empresas com bons resultados de negócio é de 72%, concluímos que 
o resultado da Gazin é ainda mais expressivo. 

Mas, o que tamanho engajamento e satisfação significam para o mercado? 
Competitividade através do alinhamento de percepção de nossos funcionários, que en-
tendem no conceito do grupo a necessidade de esforço consciente para alcançar os 
objetivos propostos. 
Funcionários engajados e satisfeitos resultam em atendimento diferenciado, trazendo ex-
celência aos diversos processos dos braços de nosso negócio, e consequentemente o 
reconhecimento de nossos clientes que, por sua preferência, tem nos ajudado a crescer 
cada vez mais. Ou seja, este prêmio é a “prova real” de que estamos no caminho certo, 
pois, se colhemos reconhecimento é porque plantamos crescimento. 

Neste ano o Valor Carreira registrou 174 empresas participantes, que foram agrupadas 
de acordo com o numero de funcionários: de 100 a 500; de 500 a 1.000; de 1.001 a 1.500; 
de 1.501 a 3.000; de 3.001 a 7.000; de 7.001 a 17.000; e acima de 17.000. Na Pesquisa re-
alizada pela Aon, é selecionado aleatoriamente uma amostra de funcionários. Todas as 
empresas passam por um criterioso processo de classificação que envolvem várias eta-
pas, plausíveis de desclassificação. 

Após a atribuição da nota por empresa, as empresas são ranqueadas dentro de sua 
própria categoria de número de funcionários, são premiadas as cinco empresas com as 
maiores notas de cada categoria, resultando nas 35 Melhores 2015. 
 
O estudo “As Melhores na Gestão de Pessoas 2015” contemplou afirmativas referentes a 
engajamento, satisfação, índice de alto desempenho. 
Os estudos globais da Aon apontam que a média de engajamento permanece rigorosa 
(72%) nas empresas com melhores resultados de negócio. 
Com uma nota de dar 
inveja (96) a Gazin ob-
teve os seguintes índices: 
Engajamento:  97%
Satisfação: 93%

Recebendo a premiação: 
Viviane Thomaz, Rodrigo Lino, Sonia 
Rossi, Mauro Henrique e Denise Neves. 


