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Eneva é uma das melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro 

A companhia ficou em 21º lugar no ranking do Instituto Great Place to Work 

  

A Eneva foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro, 

segundo o Instituto Great Place to Work (GPTW). A companhia ficou na 21ª posição 

dentre as empresas de médio porte (até mil funcionários), na premiação que avalia o 

ambiente de trabalho, a satisfação e engajamento dos colaboradores. 

“Estamos muito felizes com este prêmio, que reconhece a excelência do nosso 

ambiente organizacional. A Eneva é uma empresa nova, que já venceu muitos 

desafios, e este reconhecimento reflete o bom trabalho que fizemos, sempre com foco 

em pessoas e desenvolvimento”, afirma Pedro Zinner, CEO da Eneva.  

Esta é a 11ª edição da pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar no Rio de Janeiro, 

que premia anualmente as organizações que se destacam por melhores práticas de 

gestão. Em geral, a maioria das empresas que entram no ranking tem, pelo menos, 

dez anos de existência. 

A Eneva é uma companhia integrada de energia, com negócios complementares na 

geração de energia e exploração e produção de hidrocarbonetos. Com sede no Rio de 

Janeiro, a companhia opera um dos maiores complexos termelétricos a gás natural do 

País, o Complexo Parnaíba, localizado no Maranhão.  

O resultado conquistado pela Eneva vem após a realização de uma pesquisa conduzida 

pelo Intituto, que utiliza uma metodologia aplicada em 53 países. Um dos pontos mais 

bem avaliados da Eneva foi o ambiente de trabalho, considerado excelente pela grande 

maioria dos colaboradores.  

SOBRE A ENEVA 

A ENEVA é uma companhia integrada de energia, com negócios complementares em 

geração de energia elétrica e exploração e produção de hidrocarbonetos. Seu modelo 

de negócios é centrado na gestão do reservoir-to-wire (R2W), geração térmica 
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integrada aos campos produtores de gás natural. Com um parque térmico de 2,2 GW 

de capacidade instalada, a ENEVA equivale a 11% da capacidade térmica a gás natural 

instalada no País. Na parte de óleo e gás, é a maior operadora privada de gás natural 

do Brasil, com capacidade de produção de 8,4 milhões de m³ por dia. A companhia 

opera mais de 40 mil km² de área na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, área 

equivalente ao tamanho da Suíça. 
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