COMUNICADO À IMPRENSA
AT&T Latin America é eleita o 3º Melhor Local para se
Trabalhar em Empresa Multinacional na região
•

Pelo quarto ano consecutivo, a empresa figura no prestigioso ranking global do
Great Place to Work®

•

Segundo ano consecutivo em que todos os 11 países onde a empresa opera
foram classificados em seus respectivos rankings de países

Dallas, 4 de agosto de 2021 - Great Place to Work®, autoridade global em cultura do local de
trabalho, anunciou que a AT&T Latin America foi classificada na 3ª posição na lista de 2021
dos Melhores Locais de Trabalho Multinacionais da região. Este é o quarto ano consecutivo
em que a empresa líder em entretenimento digital e sem fio, que inclui as marcas AT&T
México e Vrio, DIRECTV Latin America e SKY Brasil, alcançou o prestigioso ranking.
Refletindo o ponto de vista e a experiência dos funcionários da AT&T Latin America, o Great
Place to Work® reconhece a empresa por construir um local de trabalho inclusivo onde as
pessoas em todos os países se sintam respeitadas, confiáveis e tratadas com justiça,
independentemente de raça, gênero e orientação sexual. Este ano, o COVID-19 trouxe bemestar físico e mental à mente tanto para empregadores quanto para funcionários. Este é o
segundo ano em que todas as operações da AT&T Latin America fazem parte da lista,
reconhecendo as fortes culturas de local de trabalho da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Colômbia Telecenter, Equador, México, Peru, Uruguai e Caribe (Curaçao, Barbados e Trinidad
e Tobago) .
“Estamos extremamente orgulhosos de que a AT&T Latin America foi reconhecida mais uma
vez entre as Melhores Multinacionais para Trabalhar, pois mostra o compromisso de nossa
equipe em viver nossos valores todos os dias”, disse Lori Lee, CEO da AT&T Latin America. "É
especialmente humilhante este ano, pois a conectividade se tornou uma fonte de vida literal
para nossos clientes em meio a uma pandemia global. Eu não poderia estar mais orgulhoso
de como nossa equipe se uniu para cuidar bem de nossos clientes e uns dos outros. ”
“Parabéns ao Best Workplaces in Latin America ™ (Melhores Empresas da América Latina)
por colocar o bem-estar de seus funcionários em primeiro lugar”, disse Michael C. Bush, CEO
Global do Great Place to Work®. “Durante um período incrivelmente desafiador para a região,
essas empresas criaram locais de trabalho justos, proporcionando flexibilidade e apoiando
seus funcionários durante conflitos. The Best Workplaces in Latin America ™ (Melhores
Empresas da América Latina) incorporam a missão do Great Place to Work® e estão
realmente fazendo um ótimo trabalho para todos ™. ”
Para ser nomeada como a melhor na América Latina, 125 empresas foram as mais bem
classificadas nas listas nacionais do Great Place to Work® Best Workplaces TM (Melhores
Empresas da América Latina) em toda a região , que inclui Argentina, Belize, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai. Os
dados utilizados no cálculo da lista regional de 2021 são provenientes de listas nacionais
publicadas em 2020 (Brasil) e início de 2021.

O reconhecimento é baseado em dados de pesquisas confidenciais de mais de 8.000
empresas que avaliam o feedback direto dos funcionários e suas experiências de confiança,
inovação, valores da empresa e liderança. Após uma análise da experiência de trabalho
individual dos funcionários, as subsidiárias da DIRECTV Latin America e a SKY no Brasil
foram identificadas como uma das melhores empresas para se trabalhar em seus respectivos
países.
Em 2020 e 2021, a AT&T Latin America e subsidiárias também foram especialmente
reconhecidas pelo Great Place to Work ® por sua cultura de trabalho consistente, conforme
mostrado abaixo em sua classificação por categoria específica em seu país:
2021:
●
●
●
●
●
●
●

DIRECTV Argentina # 5 Melhor Empresa para a Mulher Trabalhar
DIRECTV Chile # 1 Melhor Empresa para a Mulher Trabalhar
DIRECTV Colômbia # 5 Melhor Empresa para a Mulher Trabalhar
Colômbia Telecenter # 1 - Melhor Empresa para a Mulher Trabalhar
DIRECTV Equador # 8 Melhor Empresa para a Mulher Trabalhar
DIRECTV Peru # 8 Melhor Empresa para Trabalhar de Casa
DIRECTV Uruguai # 2 Melhor Empresa para a Mulher Trabalhar

2020:
● A AT&T México foi classificada como a 4ª Melhor Empresa para Trabalhar para todos e
a 6ª Melhor Empresa para se trabalhar em tempos difíceis, pelo Great Place to Work
Institute® no México.
● DIRECTV Argentina, classificada como a 6ª Melhor Empresa para Trabalhar
● SKY Brasil, nº 23 Melhor Empresa para Trabalhar
● DIRECTV Caribbean, nº 18 Melhor Empresa para Trabalhar
● DIRECTV Chile # 4 Melhor Empresa para Trabalhar
● DIRECTV Colômbia # 8 Melhor Empresa para Trabalhar
● Colômbia Telecenter # 1 Melhor Empresa para Trabalhar
● DIRECTV Equador # 4 Melhor Empresa para Trabalhar
● DIRECTV Peru # 8 Melhor Empresa para Trabalhar
● DIRECTV Uruguai # 2 Melhor Empresa para Trabalhar

Sobre a AT&T Latin America
A AT&T Latin America oferece serviços móveis para pessoas e empresas no México e serviços
de entretenimento digital em toda a América do Sul e Caribe por meio de suas duas unidades
operacionais: AT&T México e Vrio. A AT&T México é uma provedora líder de serviços sem fio
no México, atendendo a 19 milhões de assinantes de serviços sem fio. A Vrio é uma provedora
líder de serviços de entretenimento digital na América do Sul e Caribe, oferecendo conteúdo a
10,3 milhões de assinantes em 11 países por meio das marcas DIRECTV, SKY e DIRECTV
GO. AT&T Latin America faz parte da AT&T Inc. (NYSE: T).
Como o Great Place to Work determina as Melhores Empresas para Trabalhar na
América Latina™
O Great Place to Work identifica as Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina ™
pesquisando os funcionários sobre os principais fatores que criam ótimos locais de trabalho
para todos e analisando os programas de trabalho da empresa que impactam mais de 2
milhões de funcionários na América Latina.

Para serem consideradas, as empresas devem primeiro ser identificadas como destacadas
em sua região local, aparecendo em uma ou mais de nossas listas nacionais Best Workplaces
™ (Melhores Empresas para Trabalhar) na Argentina, Bolívia, Brasil, América Central e
Caribe, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru ou Uruguai durante 2020
ou início de 2021.
As empresas são classificadas em três categorias de tamanho: pequenas e médias (10 a 499
funcionários); grande (500+); e multinacionais. As organizações multinacionais também são
avaliadas em seus esforços para criar ótimos locais de trabalho em vários países da região.
Eles devem aparecer em pelo menos três listas nacionais na América Latina e ter pelo menos
1.000 funcionários em todo o mundo, com pelo menos 40% (ou 5.000) desses funcionários
localizados fora do país sede.
Sobre o Great Place to Work®
Great Place to Work® é a autoridade global em cultura de local de trabalho. Desde 1992, eles
pesquisaram mais de 100 milhões de funcionários em todo o mundo e usaram esses insights
profundos para definir o que torna um ótimo local de trabalho: confiança. O Great Place to
Work ajuda as organizações a quantificar sua cultura e produzir melhores resultados de
negócios, criando uma experiência de trabalho de alta confiança para todos os funcionários.
Seus dados de benchmark incomparáveis são usados para reconhecer as empresas Great
Place to Work-Certified™ e as Melhores Empresas para Trabalhar nos EUA e em mais de 60
países, incluindo as 100 Melhores Empresas para Trabalhar® e as listas das Melhores do
Mundo publicadas anualmente na Fortune. Tudo o que eles fazem é impulsionado pela missão
de construir um mundo melhor, ajudando todas as organizações a se tornarem um ótimo lugar
para trabalhar For All™.
Para saber mais, visite greatplacetowork.com, ouça o podcast “Better Great Place to Work” e
leia “A Great Place to Work for All".Junte-se à comunidade no LinkedIn, Twitter e Instagram.

