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Selo da Qualidade do Fornecedor de Serviços de Saneamento

A Globalsan foi honrada com a certificação do Selo da 
Qualidade do Fornecedor de Serviços de Saneamento, em 
uma festa com muita emoção e paixão pelo Saneamento, 
na Cerimônia de Premiação do PNQS – Prêmio Nacional de 
Qualidade em Saneamento Ciclo 2017, promovida pelo CNQA 
– Comitê Nacional da Qualidade ABES em Aracaju, Sergipe, 
em  21 de novembro de 2017.

Em uma festa emocionante,  
com muita comemoração, a Globalsan 

recebe o Selo da Qualidade do 
Fornecedor de Serviços de Saneamento

Realizada no Iate Clube Aracaju, a solenidade 
contou com a participação de presidentes de 
empresas de saneamento e cerca  
de 500 profissionais e especialistas do setor.

O Prêmio Nacional de Qualidade em 
Saneamento – PNQS foi instituído em 1997 pela 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – 
ABES para reconhecer às empresas  
do setor que se distinguem pela boa gestão dos 
serviços de saneamento.
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O PNQS se baseia nos critérios de excelência da Fundação Nacional da 
Qualidade e é uma iniciativa instituída para:
•  Estimular a busca e a aplicação de boas práticas de gestão pelas organizações   

envolvidas com o setor de saneamento ambiental no País;

• Reconhecer aquelas organizações que se destacam pela utilização dessas práticas  
e que apresentem resultados competitivos de desempenho;

• Captar e divulgar as práticas das organizações reconhecidas, em seminários  
e publicações de relatórios de gestão e Cases finalistas e vencedores;

• Promover eventos de capacitação gerencial para essas organizações.

Categorias de Premiação

As categorias de premiação no PNQS são:

• AMEGSA – As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental

 Nível Básico – 125 pontos (Cobre)

 Nível I – 250 pontos (Bronze)

 Nível II – 500 pontos (Prata e Ouro)

 Nível III – 750 pontos (Platina)

 Nível IV – 1.000 pontos (Diamante)

 Nível IV Plus – 1.000 pontos (Rubi)

• IGS – Inovação de Gestão em Saneamento

• PEOS – Prêmio da Eficiência Operacional em Saneamento

• SQFSA – Selo de Qualidade aos Fornecedores da  
Prestação de Serviços de Saneamento Ambiental

Premiação conquistada pela Globalsan Saneamento e Construções Ltda 

Ambiental – SQFSA

Empresas de 51 a 500 colaboradores


