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O Consórcio Sanglobal participou da 
EXPO MS 2019 com muita categoria!
Em um espaço do CCM, na EXPO MS 2019, dedicado aos consórcios 

que a Globalsan participa, os seus colaboradores demonstraram 
como funciona seu Sistema de Gerenciamento de Frota em 

Tempo Real - 3S -, que mereceu a premiação do 1º lugar 
no Profi ssional Destaque, categoria Ações. E para coroar 

a participação no evento do 10º Prêmio Efi ciência Operacional MS, 
o Consórcio Sanglobal obteve na cerimônia de entrega dos 

prêmios, a Categoria Nível 2 - 500 pontos, como reconhecimento 
de “Melhores em Gestão” do Programa Excelência Global.

Na cerimônia do 10º Prêmio Efi ciência Operacional 
MS, em 22/08/19, o Consórcio Sanglobal foi um dos 
reconhecidos nos destaques das áreas da MS em 
2018, como um dos fornecedores que participaram 
do ciclo de avaliação do Programa Excelência Global, 
Profi ssional Destaque 2018. Esta premiação representa 
o resultado da dedicação de nossos colaboradores, no 
seu aperfeiçoamento e na busca de maiores resultados 
para o cumprimento de metas e exigências que a Sabesp 
estabelece, como a inovação nos processos, a busca de 
novas tecnologias, novas metodologias e na gestão de 
pessoas. Neste ano obtivemos 500 pontos, que estabelece 
uma conquista ainda maior do que a dos anos anteriores 
e um novo ponto de partida para alcançar novas metas.
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Os colaboradores da Sanglobal conquistam as 2 primeiras colocações no 
Profi ssional Destaque - Ciclo 2018 - Destaque Ações
O Profi ssional Destaque, implantado na MS desde 2006, é uma prática de valorização e reconhecimento profi ssional, 
que tem contribuído para o surgimento de ações aplicáveis, muitas vezes inovadoras, resultando na melhoria dos 
processos. O programa é dividido em duas modalidades de inscrição nas quais podem participar tanto a força de 
trabalho da MS como de terceiros. A categoria “Destaque Ações” é para ações já implantadas e a “Destaque Ideias” 
é para aquelas iniciativas que ainda não foram postas em prática. As inscrições podem ser individuais e/ou em equipes. 
Os reconhecidos de 2018 nas duas categorias receberam troféus e premiação em dinheiro. Os colaboradores do 
Consórcio Sanglobal conseguiram um êxito, conquistando o 1º e 2º lugares na categoria “Destaque Ações”.

Equipes de mão de obra própria 
1º lugar 
Ação “Gerenciamento da frota em tempo real” 
Autores: Afonso Correa Belarmino, Diogo Ruiz Navarro, Kleiton Nelson Reis Gomes e Otaviano Maluf Cunha Vianna 

2º lugar 
Ação “Catálogo informativo de materiais” 
Autores: Afonso Correa Belarmino, Diego Roque Garcia, Kleiton Nelson Reis Gomes e Otaviano Maluf Cunha Vianna 

Fornecedores Externos
Nesta categoria foram reconhecidas as empresas que passaram pelo ciclo de avaliação anual da MS e atingiram a 
pontuação mínima necessária para obter o reconhecimento “Melhores em Gestão” do Programa Excelência Global.
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