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Na premiação do Profissional Destaque 2017, ocorrida em 2 de 
fevereiro de 2018, os colaboradores da Globalsan, Otaviano Maluf 
Cunha Vianna, Afonso Belarmino e Bráz Luis dos Santos, fizeram 
duas apresentações demonstrando as ações relacionadas ao tema 
“Melhoria da Prestação de Serviço com Foco no Cliente”.

O Programa Profissional Destaque, implantado em 2006 na Unidade de Negócio Sul, é uma prática que 
visa valorizar projetos inovadores que possam contribuir para a melhoria dos processos da MS. No ciclo de 
2017, o programa contou com as participações de empregados, estagiários, aprendizes e funcionários de 
prestadoras de serviços tendo ao todo 71 apresentações entre ações implantadas e ideias, um aumento de 
69% comparada ao ano anterior.
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Foram 71 apresentações entre ações implantadas e ideias, um aumento de 
69% comparada ao ano anterior. Os colaboradores da Globalsan tiveram 
uma colocação ainda mais surpreendente este ano, contando com o número 
de participantes. Uma apresentação competente que nos dá orgulho e mais 
garra para os próximos programas da Sabesp.

As inscrições puderam ser individuais ou coletivas e foram avaliadas pela comissão julgadora 
composta por representantes de departamentos e superintendência em representatividade dos 
processos de água, esgoto, vendas, responsabilidade socioambiental e qualidade. A avaliação 
ocorreu de acordo com os critérios de inovação, qualidade, impacto socioambiental, redução de 
custo, entre outros.

Segue abaixo, os premiados com maior pontuação, pela análise da comissão julgadora:

Sabesp 

Categoria: Ações Implantadas

1º lugar

Benedita Aparecida Gorete F. Alves

1º lugar 

Evandro Vale de Almeida e Eduardo Bom 

2º lugar 

José Vesari Filho 

3º lugar

Bruno César Febraio

Prestadores de Serviços

Categoria: Ideia

Luceni Felix da Silva - GMF

Categoria: Ações Implantadas

1º lugar 

Erick Borges Hauck - Enorsul 

2º lugar 

Otaviano Maluf Cunha Vianna e Afonso Belarmino - Globalsan 

3º lugar 

Braz Luis dos Santos Silva - Globalsan


