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No Encontro de Fornecedores, realizado pela Sabesp, 
a Globalsan foi a única empresa, especialmente 

convidada, a apresentar o seu case de implementação 
do modelo de gestão, atestando os excelentes 

resultados obtidos com essa iniciativa.

Paulo Massato Yoshimoto, Diretor Metropolitano da Sabesp, mostrou o planejamento de negócios 
da empresa, resultados conquistados, um gráfico de incremento no orçamento, programas, metas e fez 
questão de ressaltar que a Sabesp é uma empresa que cresce porque todos trabalham juntos, referindo-
se não só aos colaboradores como também às fornecedoras contratadas.

Realizado na manhã de quinta-feira, dia 5 de julho, no Espaço Vida, o “Encontro 
de Fornecedores da Diretoria Metropolitana 2018” foi um evento caloroso, 
esclarecedor e extremamente produtivo. O objetivo era criar um ambiente onde 
o fornecedor pudesse se manifestar e ser ouvido no que diz respeito ao seu 
relacionamento com a Sabesp, e foi exatamente isso que aconteceu.
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Em seguida, Guilherme Machado Paixão, Superintendente de Gestão de Empreendimentos da 
Metropolitana, abordou sobre o tema: “Novo Regulamento da Sabesp: O que Muda com a Lei das Estatais” 
esclarecendo os principais pontos de alteração. Ele foi bem claro ao dizer que não existe receita de bolo e 
que a construção dessa nova relação com os fornecedores deve ser conjunta e contínua. “Não queremos 
contratar o mais barato, queremos contratar quem traz o maior benefício a médio e longo prazo.”

Por sua vez, Rosana Dias, Assessora da Diretoria Metropolitana, ministrou a palestra “O Modelo de Gestão 
da Diretoria Metropolitana”, na qual contou a história da evolução no modelo de gestão da Sabesp e 
delineou um dos principais conceitos adotados pela empresa, que é o “Modelo de Gestão M”, disponível 
para implementação nas fornecedoras a partir do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS) e 
do Prêmio Paulista de Qualidade na Gestão (PPQG). “Isso custa pouco, traz resultados internos e externos, 
mobiliza pessoas e difunde a cultura da excelência em saneamento.”

Por fim, a Globalsan, a única empresa especialmente convidada para o evento, representada 
por Otaviano Vianna, Gerente da Globalsan, apresentaou o case da empresa atestando na 
prática tudo o que Rosana afirmou. Fornecedora parceira da Sabesp, além da Globalsan ter 
conquistado prêmios e selos de qualidade com a adoção do modelo de gestão, ela chegou a 
100% dos resultados em níveis globais e ainda ganhou uma equipe motivada e bem treinada. 
A empresa é participante ativa do Programa Excelência Global e vêm apresentando melhorias 
significativas desde o início de sua participação no PEG, o que mostra os ganhos com a adoção 
de um modelo de gestão e da parceria estabelecida com a Unidade de Negócio Sul.


