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Caterpillar no topo
Multinacional é primeira colocada em ranking do Guia Você S/A
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A empresa Caterpillar está instalada em Piracicaba, no Distrito Industrial Unileste, há quatro décadas

da Você S/A dentro da empresa
pesquisada, que tem peso 20, no
total de 100.
Com base nestes dados é gerado o IFT, que analisa a qualidade no ambiente profissional, a estrutura oferecida aos funcionários e define a nota final de cada
empresa em sua categoria.
CATERPILLAR
Há 40 anos em Piracicaba, a Ca-

terpillar Brasil é líder do setor
em vendas domésticas e de exportação de equipamentos de
terraplenagem – produz máquinas que incluem motoniveladoras, tratores de esteira, carregadeiras de rodas, retroescavadeiras, entre outros. Os produtos
são vendidos para mais de 120
países e está entre as 20 maiores empresas exportadoras brasileiras.
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Mostra de
cinema tem
início hoje

Melhores empresas

elo 13º ano consecutivo, a
Caterpillar Brasil é eleita a
melhor empresa para trabalhar na categoria Indústria Automotiva. O levantamento, que
em 2016 completa 20 anos, é realizado pela revista Você S/A e integra o guia elaborado pela Editora Caras - este aponta as 150
companhias com os melhores Índice de Felicidade Total (IFT).
O IFT analisa os empreendimentos campeões em salários,
oportunidades de carreira, boas
lideranças e qualidade de vida.
O estudo, intitulado As 150 Melhores Empresas Para Você Trabalhar divide as companhias em
23 setores.
Com o IFT de 86,07, a Caterpillar está à frente das empresas
Volvo (85,83), Continental Pneus
(74,38), CNH Industrial (73,56),
Tecfil (73,41) e Renault (73,36).
A pesquisa da Você S/A ocorre
em três fases distintas. A primeira etapa, que tem peso 10, é composta por um questionário sociodemográfico respondido pela
empresa por meio da internet. A
segunda é o levantamento de clima com os colaboradores (equivale a 70% do resultado, caso a
empresa não passe desta fase). A
terceira e última etapa é composta por entrevistas com jornalista
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consecutivo a Caterpillar é eleita a
melhor empresa para se trabalhar
no setor de indústria automotiva

Cine SESI-SP traça
um panorama atual
do cinema mundial
contemporâneo
A partir de hoje, os frequentadores do Sesi Piracicaba terão a
oportunidade de conferir filmes premiados e pouco divulgados no circuito comercial brasileiro. Trata-se da mostra Cine
Sesi-SP no Mundo: Panorama
Contemporâneo, que levará ao
público oito produções cinematográficas produzidas em diferentes regiões do globo nos últimos dez anos. Em três anos de
projeto e com nove mostras no
portfólio, essa é a primeira vez
que o Cine Sesi-SP no Mundo
faz um recorte temporal e não
regional para compor a lista de
filmes que serão exibidos. A entrada é gratuita.
Hoje, às 15h, será apresentado o filme A Espuma dos Dias.
No filme, Colin, ao conhecer
Chloë, eles logo mergulham numa inebriante paixão. Mas ela
sofre de uma doença incomum: uma flor que cresce em
um de seus pulmões. Às 19h30,
será a vez de Sr. Kaplan. Na história, Jacobo Kaplan decide investir em uma missão que poderá transformá-lo em herói:
desmascarar um ex-nazista que
vive tranquilamente em uma
pequena praia uruguaia. A mostra fica em cartaz até o dia 17
de novembro. Mais informações: http://www.sesisp.org.br/
cultura/cine-sesi-sp-no-mundo.htm.

