
 

 

 

Certificação Top Employers Itália 2023  
  

  

AB é Top Employer Itália 2023  

  

Pelo segundo ano consecutivo, a AB está entre as empresas certificadas Top Employers 
Itália.  

  

 

Orzinuovi, 17 de janeiro de 2023. Vencer é um desafio, confirmar é mais ainda! Por isso, é 

com especial orgulho que anunciamos que a AB obteve, pelo segundo ano consecutivo, a 

importante certificação Top Employers. Assim como no ano passado, a empresa aderiu ao 

programa do Top Employers Institute, certificadora global de excelência corporativa na 

área de RH. Esse resultado confirma que a AB está no caminho certo para tornar os processos 

de RH cada vez mais modernos e próximos das necessidades de todos.  

 

Há mais de quarenta anos, a multinacional está ao lado de empresas que querem aumentar 

sua competitividade por meio da adoção de soluções energéticas sustentáveis. Com o seu lema 

"ABetter Way" expressa sua missão não só perante os seus 1.200 clientes em 20 países do 

mundo onde está presente, mas também perante os mais de 1.200 colaboradores. 

 

A participação no programa de certificação Top Employers permite que você se coloque à prova 

todos os anos, mensure seu trabalho e se compare com as empresas que adotam as práticas 

mais inovadoras na gestão de pessoas, que sempre foi o maior patrimônio da AB. Essa 

comparação é um estímulo e uma inspiração para que a empresa sempre faça melhor e 

potencialize talentos. Este ano a AB cresceu em muitos pontos de vista e em várias áreas, 

nomeadamente com a implementação do software Success Factors, que permitiu digitalizar 

todos os processos de RH, aumentando sua rapidez e eficiência.  

 

“Desde o início da minha longa e emocionante aventura com a AB, sempre acreditei que a 

maior riqueza de nossa realidade devem ser as pessoas que ali vivem e trabalham todos os 

dias –afirma Angelo Baronchelli, presidente da AB. A gestão de recursos humanos é uma das 

prioridades da empresa e, em nossa trajetória contínua de crescimento e desenvolvimento, há 

alguns anos também revisamos os processos de RH para aproximá-los cada vez mais das 

necessidades das pessoas e garantir que a vivência diária na AB seja sempre, além de 

produtiva, também envolvente e cheia de estímulos. A confirmação pelo segundo ano da 

importante certificação Top Employers nos deixa muito orgulhosos da conquista e nos dá ainda 

mais energia, reforçando nossa determinação em construir um estilo de vida AB que respeite 

as pessoas e o meio ambiente. Um caminho que pode ser interessante para quem quiser 

compartilhar nosso sonho de sustentabilidade e desenvolvimento”.  

 
A Certificação Top Employers é o reconhecimento oficial da excelência corporativa em 
políticas e estratégias de RH e sua implementação para contribuir com o bem-estar das 

pessoas, melhorar o ambiente e o mundo do trabalho e é concedida às empresas que 



 

 

 

atingem e atendem aos altos padrões exigidos pela Pesquisa de Melhores Práticas de RH 

(HR Best Practices Survey).  
A Pesquisa abrange 6 macroáreas no campo de RH, examina e analisa em profundidade 
20 tópicos diferentes e respetivas Melhores Práticas, incluindo Estratégia de Pessoas, 

Ambiente de Trabalho, Aquisição de Talentos, Aprendizagem, Diversidade, Equidade e 
Inclusão, Bem-estar e muitos outros.  

  

David Plink, CEO do Top Employers Institute, disse: “É nos momentos difíceis que a 
excelência surge. E temos a prova diante de nossos olhos, com os resultados da 

Certificação Top Employers 2023. Vimos em primeira mão como tem sido extraordinário 
o desempenho das empresas certificadas, como os Top Employers demonstraram que se 

preocupam com o bem-estar de seus funcionários e se comprometem a melhorar as 
condições de trabalho, contribuindo assim para melhorar coletivamente o mundo do 

trabalho.”  

  

O Programa Top Employers reconheceu e certificou 2.053 Top Employers em 121 países 

ao redor do mundo.  
 

  
 
 

Top Employers Institute  

  

O Top Employers Institute é o certificador global de excelência corporativa na área de RH. O 

Programa Top Employers ajuda a acelerar as melhores práticas de RH para ajudar a melhorar o 

mundo do trabalho. Através do Programa de Certificação Top Employers, as empresas podem ser 

validadas, certificadas e reconhecidas como empregadoras de eleição. Fundado há mais de 30 

anos, o Top Employers Institute já certificou 2.053 empresas em 121 países ao redor do mundo, 

que graças a sua excelência na área de RH geraram um impacto positivo na vida de mais de 9,5 

milhões de pessoas.  

  

Top Employers Institute. Por um mundo de trabalho melhor.  

 

  

Informações de Imprensa AB  

Andrea Cucchetti | acucchetti@consiliumcom.it | +39 02 36565485 | +39 349 5554664  
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