
Pesquisa  
Melhores
para o Brasil



Não é apenas mais 
uma pesquisa
É uma oportunidade de fazer a diferença
em uma Nova Economia orientada e 
desenvolver melhores práticas de ESG.

Uma avaliação que irá identificar a real 
necessidade dos públicos interessados no 
sucesso da organização, trazer benchmark
de mercado e reconhecer as melhores 
organizações para o futuro do Brasil.



Critérios de 
avaliação

Reputação
da marca

Avaliação da reputação 

a partir das experiências, 

satisfação e perspectiva 

de futuro das pessoas 

com a marca.

Princípios
de Gestão

Análise do Modelo de Gestão 

a partir de cinco princípios: 

Propósito Maior, Estratégia 

de Valor, Cultura, Liderança

e Aprendizado. 

Narrativas dos 
stakeholders

Análise de dados profundos 

mapeando forças, fraquezas, 

riscos e oportunidades 

mais citados pelos 

stakeholders.

Cultura
Organizacional

Análise profunda dos valores 

e do arquétipo cultural, os quais 

exercem forte influência

na Estratégia, Clima e 

Performance.



MELHORES
PARA O BRASIL

PRÊMIO
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As organizações de 
destaque ficam elegíveis 
para a premiação Melhores 
para o Brasil ® que ocorrerá
em Março de 2023.

Ficam elegíveis ao prêmio organizações 
com os ratings AAA, AA, A e BBB. Este é um 
momento para reconhecer e celebrar a 
jornada das organizações que buscam ser 
cada vez mais mais sustentáveis, humanas, 
éticas, diversas e inovadoras.
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Mídia

Com o prêmio, queremos dar 
visibilidade à marcas de destaque 
na pesquisa para que elas 
inspirem uma Nova Economia
e Sociedade.

Serão divulgados resultados, cases
e tendências gerais da pesquisa. 
A organização também irá se reconhecer com 
outras empresas que também fazem parte 
dessa mudança. Um senso de comunidade e 
pertencimento pelo Brasil.

* Divulgadas organizações com práticas de destaque relacionadas à respectiva matéria em questão sob decisão final do veículo de comunicação.



Convite

O evento acontecerá na Learning Village (SP) 
contando com a presença de palestrantes 

nacionais e internacionais, rodas de conversas, 

mentorias e celebração de entrega do Prêmio. 

Gostaríamos de lhe 
convidar para o evento 
híbrido que acontecerá
em 23 de Março de 2022

www.melhoresparaobrasil.com.br

Clique aqui e solicite seu convite

http://www.melhoresparaobrasil.com.br
http://www.melhoresparaobrasil.com.br


Bianca Pimentel
bianca@humanizadas.com

+ 55 (11) 97100 3457

Jean Ragepo
jean@humanizadas.com

+ 55 (71) 98290 3311




