São Martinho é eleita a Melhor Empresa para Trabalhar
A São Martinho é a melhor empresa do Brasil para trabalhar, de acordo com o Guia
Você S/A - As 150 Melhores Empresas para Trabalhar. O anúncio foi feito no dia 06 de
novembro, em cerimônia que reuniu, em São Paulo, no Teatro Alfa, representantes de
empresas de diferentes setores da economia, executivos de RH, autoridades e
imprensa.
Desde 2012, a São Martinho figura no ranking da pesquisa, que reconhece as 150
empresas que mais se destacaram em gestão de pessoas e bom ambiente
organizacional durante o ano. Pela primeira vez, a companhia recebe o prêmio de A
Melhor Empresa do Ano, além de outras três premiações. Foi escolhida A Melhor no
Setor Agronegócio, pelo segundo ano consecutivo, A Melhor Grande Empresa entre as
150 (Maior Índice de Felicidade no Trabalho entre as companhias com mais de 1.500
funcionários) e também é destaque na Categoria Liderança.
Representaram a São Martinho durante a cerimônia de premiação os seguintes
executivos: Fabio Venturelli (Presidente da São Martinho); Felipe Vicchiato (CFO e
diretor de Relações com Investidores); Agenor Cunha Pavan (Vice-presidente e
Superintendente); Luciana Cortes Carvas (Diretora de Recursos Humanos); Plínio
Sérgio Ferraz de Campos (Diretor Administrativo), Elias Eduardo Rosa Georges (Diretor
Jurídico) e Aline Reigada (Gerente de RI e Comunicação Corporativa). Também
estiveram presentes na cerimônia colaboradores representando as unidades da
Companhia: Ricardo Gomes Pereira (Usina São Martinho); Ronaldo da Silva (Usina
Iracema); Lívia Brunetti Apolloni (Usina Santa Cruz); e Hugo Lourenço Araújo (Usina
Boa Vista).
Para Fabio Venturelli, todas essas conquistas têm um significado especial e são
resultados dos esforços diários e da dedicação de todos os colaboradores. "Agradeço
imensamente o empenho em cuidar de nossas pessoas, de motivá-las a cuidar de suas
atitudes e, assim, cuidarmos do nosso negócio. Afinal, essa é a nossa crença".
O presidente da São Martinho ainda destaca a importância da gestão e liderança para
a conquista destes reconhecimentos. "Uma gestão participativa, colaborativa,
desenvolvedora, compreensiva e dedicada é fundamental para o sucesso do negócio. E
tudo isso a gente encontra aqui na São Martinho".
SOBRE A SÃO MARTINHO
A São Martinho está entre as maiores companhias sucroenergéticas do Brasil, com
capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Possui
quatro usinas em operação: São Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto
(SP); Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP), Santa Cruz, localizada em
Américo Brasiliense (SP) e Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia
(GO). O índice médio de mecanização da colheita é de 100%. Visite o site
www.saomartinho.com.br
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