Elevadores
Atlas Schindler
Prêmios 2017

Revista Valor 1000
Melhor Empresa Setor de Mecânica
Pela 8° vez a Atlas Schindler figurou no ranking Valor
1000, reforçando sua posição como uma das maiores
empresas do Brasil.
Para chegar nas campeãs de cada segmento, Valor
Econômico - o mais importante veículo de economia,
finanças e negócios do Brasil - em conjunto com a FGV e
Serasa, adotou critérios de receita líquida, crescimento
sustentável, geração de valor entre outros aspectos.
Premiação – Agosto/2017

Empresas que melhor se comunicam com jornalistas
Categoria Bens de Capital
A companhia foi reconhecida, pela segunda vez
consecutiva, por sua atuação no relacionamento com
jornalistas como uma das três melhores empresas na
categoria Bens de Capital.
Premiação – Setembro/2017

Prêmio Empresas Mais - Estadão
2º lugar na categoria Construção e Serviços
Especializados
Pelo terceiro ano consecutivo o jornal O Estado de S.
Paulo preparou um estudo exclusivo para eleger as
empresas de maior impacto na economia brasileira em
22 setores, o Estadão Empresas Mais.
A Elevadores Atlas Schindler figurou, pela terceira vez,
entre os destaques ocupando o segundo lugar na
categoria Indústria da Construção Civil.
Premiação – Setembro/2017

Prêmio Exame Melhores e Maiores
Melhor Empresa setor Bens de Capital
A 44ª edição edição de Exame Melhores e Maiores
2017, premiou as companhias mais bem avaliadas em
20 setores da economia do país que se destacaram ao
longo do último ano. Atlas Schindler liderou o ranking
de rentabilidade. O levantamento apontou que a
empresa é a mais rentável companhia do país.
Premiação – Agosto/2017

Prêmio Marcas Corporativas - MarCo 2017
O prêmio é uma iniciativa de Época Negócios em
parceria com Valor Econômico. A Atlas Schindler
figurou entre as marcas de maior prestígio e melhor
reputação no Brasil, sendo a 1ª colocada no ranking do
setor de Mecânica.
O Prêmio MarCo é uma pesquisa exclusiva sobre as
100 marcas corporativas de maior prestígio no país.
Premiação – Outubro/2017

150 Melhores Empresas para Trabalhar
A Atlas Schindler é reconhecida pela segunda vez
como uma das Melhores Empresas Para Você
Trabalhar na 21ª 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 – Outubro/2017

Prêmio Top of Mind Casa & Mercado
Top of Mind pelo 12º 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/17

Prêmio PINI 2017
Eleita pelo 23º ano consecutivo
A premiação de maior credibilidade do mercado da
construção adotou uma nova metodologia de apuração
com os melhores e mais importantes profissionais do
setor elegeu as melhores obras, os melhores cases e
os principais lançamentos da indústria da construção.
A Atlas Schindler foi homenageada na categoria Case
Especial – Soluções para projetos e execução com o
Case “Novo Jeito Schindler de Gerenciar sua obra.
Premiação – Dezembro/17
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