SÃO MARTINHO VENCE O PRÊMIO VALOR CARREIRA PELO SEGUNDO
ANO CONSECUTIVO COMO MELHOR EMPRESA NA GESTÃO DE PESSOAS
São Paulo, 22 de dezembro de 2021 - A São Martinho conquistou o prêmio Valor Carreira pelo
segundo ano consecutivo, sendo reconhecida como a melhor empresa em gestão de pessoas,
na categoria “7.001 a 17.000 funcionários”. A 19º edição do prêmio, realizado pelo jornal Valor
Econômico, em parceria com a consultoria Mercer, anunciou seus vencedores em cerimônia
online, em 22 de dezembro, com a participação de diversos líderes de RH das mais importantes
empresas do Brasil.
A premiação, por meio da metodologia global de Prosperidade e Engajamento da Mercer, busca
identificar e reconhecer empresas que se reinventam e estão à frente do seu tempo,
destacando-se ao oferecer um ambiente onde a experiência do funcionário é o principal
mecanismo para conduzir os negócios de forma próspera e sustentável.
O Valor Carreira é realizado anualmente e destaca as melhores empresas do país em gestão de
pessoas, segundo a visão de seus funcionários. Para isso, colaboradores e profissionais da área
de recursos humanos de cada empresa participante responderam uma pesquisa, de forma
sigilosa, capaz de mensurar o nível de engajamento e prosperidade dos colaboradores dentro
das organizações. Ao final, foram escolhidas as cinco melhores empresas em 35 categorias, de
acordo com o número de funcionários, e a grande campeã da 19ª edição do prêmio.
Participaram do “Valor Carreira” empresas de qualquer setor, com mais de 100 colaboradores
e com pelos menos dois anos de operação no Brasil. Em 2021, foram avaliadas 117 empresas
com uma amostra que reuniu 56 mil respondentes. Nas últimas três edições da pesquisa, 377
companhias foram envolvidas e, na média anual, 53 mil funcionários participaram respondendo
os questionários da pesquisa.
Para Luciana Carvas, diretora de Recursos Humanos da São Martinho, conquistar esse
importante prêmio, pelo segundo ano consecutivo, mostra que a Companhia está trilhando uma
jornada de melhoria contínua, fortalecendo e evoluindo sempre sua cultura organizacional,
orientada pelo cuidado com as pessoas.
“É com muito orgulho e gratidão que nosso time de Recursos Humanos, corpo executivo e todos
os colaboradores da Companhia recebem novamente esse reconhecimento do Valor Carreira. A
São Martinho passou por mais um ano desafiador, alcançando resultados que só são possíveis
porque contamos com colaboradores altamente qualificados e engajados, que buscam
constantemente a excelência, em um ambiente de trabalho que estimula o desenvolvimento
humano e profissional”, afirma a diretora de Recursos Humanos da Companhia.
Sobre a São Martinho
A São Martinho é considerada um dos maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com
capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra,
com índice máximo de mecanização de colheita de 100%, sendo referência no setor na gestão

agrícola e industrial. A Companhia possui uma diferenciada plataforma logística para
escoamento de produtos, alta capacidade de armazenagem e a proximidade de importantes
rodovias e ferrovias, além de possuir um ramal ferroviário próprio. Com capital aberto desde
2007, negocia suas ações no Novo Mercado da B3, segmento mais elevado de governança
corporativa, sob o ticker SMTO3. Para mais informações, acesse: www.saomartinho.com.br

