Elevadores
Atlas Schindler
Prêmios 2018

Prêmio Valor 1000
Melhor Empresa - Categoria Mecânica
A Atlas Schindler conquistou pela 9ª vez o primeiro lugar na categoria
Mecânica na 18ª edição do anuário Valor 1000.
O ranking utiliza metodologia desenvolvida pela
Serasa Experian e pelo Centro de Estudos e
Finanças da Fundação Getúlio Vargas baseada
no estudo do balanço da companhia e pautada
pela análise de critérios como a receita líquida,
crescimento sustentável e geração de valor, entre
outros aspectos.

Premiação – Agosto/2018

Empresas que melhor se comunicam com jornalistas
Categoria Bens de Capital
A companhia foi reconhecida, pela 3ª vez consecutiva, por sua
atuação no relacionamento com jornalistas como uma das três
melhores empresas na categoria Bens de Capital.
Premiação – Setembro/2018

Prêmio Empresas Mais - Estadão
1º lugar – Categoria Indústria da Construção Civil e
Destaque em Governança Corporativa
A Atlas Schindler conquistou o primeiro lugar na categoria Indústria
da Construção Civil na 3ª edição do ranking Empresas Mais Estadão.
A companhia também foi destaque na pesquisa qualitativa realizada
pelo Empresas Mais Estadão, na categoria Governança Corporativa.
Em um ranking composto por aproximadamente 100 empresas, a
Atlas Schindler foi destaque em dois segmentos: Auditoria
Independente e Conduta, ética, corrupção e atos ilícitos.
Premiação – Setembro/2018

150 Melhores Empresas para Trabalhar
A Atlas Schindler é reconhecida pela terceira vez como
uma das Melhores Empresas Para Trabalhar na 22ª
edição da pesquisa conduzida pela revista Você S/A
em parceria com a FIA (Fundação Instituto de
Administração).
O ranking reconhece as companhias que se destacam
por suas boas práticas de trabalho, qualidade de vida
proporcionada aos colaboradores, oportunidades de
carreira e boa liderança.
Premiação – Novembro/2018

Prêmio Top of Mind Casa & Mercado
Top of Mind pelo 13º ano consecutivo
A Revista Casa & Mercado realiza anualmente uma
pesquisa para descobrir as marcas mais relevantes do
segmento de arquitetura, decoração e construção
segundo a opinião dos especificadores. Realizada pelo
Datafolha, a pesquisa revelou que a Atlas Schindler é
mais uma vez a marca Top of Mind na categoria Marca
de Elevadores.
Premiação – Dezembro/18
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