
Abril 2017

Globalsan participa da EXPO MSE 2017

A Globalsan participa com estande na 
EXPO MSE 2017 - Conectando Soluções 
e se destaca com a apresentação dos 
serviços que presta à Sabesp.

A Globalsan foi uma das empresas especialmente convidadas a participar 
da EXPO MSE 2017 - Conectando Soluções, realizada na Unidade de Negócio 
Sul / MS, nos dias 05 e 06 de abril, sendo organizada pelas Divisões do 
Departamento de Engenharia da Operação Sul - MSE, da Sabesp.

Entre os 22 estandes montados, o da Globalsan tinha como objetivo informar rapidamente 
através de uma bancada, vídeo institucional e de painéis ilustrados e explicativos, sobre os 
diferentes tipos de serviços em engenharia especializados no setor de saneamento, destacando 
os resultados obtidos como uma empresa que tem a responsabilidade em atender prontamente 
e tecnicamente todas as exigências de ser uma prestadora de serviços contratada pela Sabesp.

O estande recebeu muitas visitas e muitos elogios pela forma da apresentação dos serviços que 
presta, entre elas de vários diretores da Sabesp MS e de seu superintendente. 

A feira foi de grande importância não só pela exposição dos diferente setores de engenharia da 
Sabesp mas também pela importância do seu tema central: "Gestão de Demandas".
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O evento foi aberto pelo gerente do Departamento de Engenharia da Operação Sul e conselheiro 
da AESabesp, eng. Agostinho de Jesus Gonçalves Geraldes, que falou sobre o crescimento desta 
ação que começou há 3 anos numa área de 50m² e em 2017 ocupou mais do que 600m², com 
22 estandes e um público igualmente multiplicado. Na ocasião, o superintendente da MS e 
presidente da ABES nacional, Roberval Tavares de Souza, também destacou a importância desse 
evento e da rica história que cada engenheiro ali presente ajudou a construir.

Na sequência, houve a apresentação da palestra motivacional "Resiliência", realizada pelo 
psicólogo e psicopedagogo, Maurício Figueiredo. Na abordagem, foi citada "a responsabilidade 
dos empregados em fazerem parte da maior empresa de saneamento do Brasil, bem como sobre a 
gestão de profissionais, além das obras e processos, para se levar água limpa e boa para milhões 
de pessoas". Na palestra, "Resiliência foi definida como a capacidade de auto-recuperação de 
processos e objetos e ser humano como a capacidade de adaptação ou superação”. O palestrante 
concluiu a palestra sugerindo que: “...deve-se sempre fortalecer a autoestima, buscar a 
flexibilidade, exercitar a capacidade de dar e o receber mantendo sempre o bom humor”.

Posteriormente foi formada uma mesa redonda que destacou o atendimento da Sabesp ao 
consumidor, demonstrando por pesquisa feita, as taxas de satisfação dos clientes, a importância 
da execução na prestação de serviço e no relacionamento com os clientes, bem como na 
contratação de fornecedores e treinamento para se obter um alto nível de atendimento.


