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Great Place To Work revela vencedoras do “Melhores Agências de Comunicação
Para Trabalhar”
Premiação é promovida pela Abap
Crédito: Ricardo Amaral, da Casa 3 Estúdio

Orlando Marques e Glaucio Binder

Case Imagine, Casa, Verbo e Binder|ZeroTrês foram as agências vencedoras dos primeiros
lugares nas quatro categorias da premiação Great Place to Work – Melhores Agências de
Comunicação para Trabalhar, cujos resultados foram anunciados na noite desta segunda-feira,
22 de setembro, durante cerimônia no Copacabana Palace promovida pela Associação Brasileira
de Agências de Publicidade (Abap), com os apoios da Associação Brasileira de Anunciantes
(ABA), da Associação Brasileira de Propaganda (ABP) e da Federação Nacional das Agências de
Propaganda (Fenapro).
O evento, que foi realizado pelo quarto ano consecutivo no Rio de Janeiro, contou com a
presença de 150 empresários de agências de comunicação de todo o país. Na ocasião, também
foram entregues os diplomas às 35 agências que alcançaram o mínimo de 70 pontos entre as
119 inscritas. Podem concorrer ao prêmio tanto Agências de Publicidade como de Serviços
Especializados, ambas com as subdivisões de terem entre 30 e 99 colaboradores e mais de 100
colaboradores.
Para Orlando Marques, presidente da Abap, "ter um lugar saudável para se trabalhar é o que
queremos para as agências de propaganda. Ter gente feliz e realizada para produzir melhor."
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O Great Place To Work está presente em 53 países. No Brasil, o órgão é presidido por Ruy
Shiozawa. O país, através da ABAP, é pioneiro em ter uma análise especifica para as agências
de comunicação.
Segundo Shiozawa, “nas melhores agências as pessoas querem ficar e ressaltou dois principais
motivos: oportunidade de crescimento e desenvolvimento e quando há um alinhamento de
valores entre empresa e funcionário”.

As vencedoras:

Agências de Serviços Especializados com 30 a 99 colaboradores:
1º. Case Imagine (São Paulo – SP)
2º. I-Cherry (Curitiba – PR)
3º. RMA (São Paulo – SP)

Agências de Serviços Especializados com mais de 100 colaboradores:
1º. Casa (Curitiba – PR)
2º. Cadastra (São Paulo – SP)
3º. New Style (São Paulo – SP)

Agências de Publicidade com 30 a 99 colaboradores:
1º. Verbo (Sorocaba – SP)
2º. Danza (Vitória – ES)
3º. Blackninja (Recife – PE)

Agências de Publicidade com mais de 100 colaboradores:
1º. Binder|ZeroTrês (Rio – RJ)
2º. Heads (Curitiba – PR)
3º. F.Biz (São Paulo – SP)
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