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O evento, Rio Water Week, realizado pela ABES, em 26 de novembro, no Rio Centro, Rio de Janeiro, reuniu 
experts de várias partes do planeta, profissionais e empresas brasileiras que atuam na área de saneamento, 
para a troca de conhecimentos e experiências. Simultaneamente aconteceu a Cerimônia da Entrega 
de Premiações do PNQS para as empresas participantes e merecedoras do Selo. Neste Ciclo de 2018, a 
Construtora Rezende também se candidatou à conquista do “Troféu Selo Iniciação para Excelência”enquanto 
que a Globalsan, na sua segunda participação, obteve o Reconhecimento no Nível I – Troféu Selo Bronze. 
Essas conquistas mostram o amadurecimento e o comprometimento em trabalhar com gestão obtendo 
ganho para ajudar a ter uma visão sistêmica, pensar no futuro, acompanhar os indicadores, olhar para as 
partes interessadas, promover a participação e a integração entre as lideranças e colaboradores e buscar 
resultado, que nem sempre é financeiro, às vezes é socioambiental, de imagem, de ambiente de trabalho 
que traga benfeitorias para levar saúde e qualidade de vida para a população.

No evento do Rio Water Week,  
a Globalsan e a Construtora Rezende 

comemoraram muito as conquistas  
do SQFSA – Selo de Qualidade 

do Fornecedor da Prestação de  
Serviços de Saneamento Ambiental,  

Ciclo 2018.
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Categorias de Premiação
As categorias de premiação no PNQS são:
• AMEGSA – As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental
 Nível Básico – 125 pontos (Cobre)
 Premiação conquistada pela Construtora Rezende
	 Nível	I	–	250	pontos	(Bronze)
 Premiação conquistada pela Globalsan Saneamento e Construções Ltda
 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

Ambiental – SQFSA
Empresas de 51 a 500 colaboradores

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.


