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Sabesp conquista, pelo segundo ano

consecutivo, prêmio Melhores e Maiores
Excelência na Prestação de Serviços
Por João Carlos Moreira (Assessorla de Imprensa) Colaboração: Ana Carolina Lorente e Tina Coelho (Comunicação Interna), FotograFia de Beatriz
do Vate (PCP), Arte de Arte: Álhila Alcântara (Comunicação Interna)
Publicado par Jessica Dias Synthes • em 11 de agosto de 2017

Pelo segundo ano consecutivo, a Sabesp foi eleita a principal companhia brasileira do setor de lnfraestnitura pela Revista Exame — a mais

importante publicação de economia do pais — e novamente se destacou entre as maiores empresas brasileiras de 20 setores da econom’a.

Conhecida como prêmio Mehores e Maiores, a honraria foi concedida em cenmània realizada na segunda-feira (7/8) em São paulo, onde estveram
presentes não apenas o presidente Jerson Kelman e dretores, mas também funcionários vencedores do Melhores Práticas e do Campeonato dos
Operadores, convidados a acompanharem a premiação.
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Orgulhoso pelo prémio conquistado, presidente convidou para a cerimónia de entrega do troféu Melhores e Maiores
lideres da empresa e os ganhadores do Campeonato de Operadores e do Melhores Práticas da M

Com a participação ampliada dos sabespianos, o recebimento do troféu Melhores e Maiores 2017 teve clima de festa ainda maior, com muita
comemoração, brindes e poses para rotos. A alegria e o orgulho dos funcionários são mais que justificados quando se leva em conta a importância

do prémio, concedido mediante critério rigoroso de seleção. A revista lista as mil principais companhias, dividindo-as com base em diferentes
requisitos e premiando a primeira colocada em cada setor.
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ranking setohal.
Nesta 44’ edição do prêmio Melhores e Maiores, a Sabesp teve um desempento ainda me:hor que o obtido em 2016, chegando a 725 pontos arte

os 615 do ano passado. Com a mama atual, a companhia ficou 95 pontos à frente do segundo coocado, a Companhia de Saneamento do Paraná

(Sanepar). E a boa performance não parou por ai: a Sabesp se destacou também em outros segmentos avaliados, ficando na sexta posição entre as

50 estatais no quesito vendas e, pelo mesmo critério, em 100 lugar entre todas as empresas de serviços.
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r Edison Airoldi 1
Diretor de Tecnologia, f Paulo Massoto
Empreendimentos e Meio Ambíerte 4 OirerorMetropohwno (M)

um grande orgulho participar da festa na qual a É um motivo de orgulho a Sabesp receber o
Sobesp está ganhando o prêmio Melhores e premiação depois de sairmos de uma crise hídrica
Maiores na categoria de infroestrutura Estou muito tão (arte como a que passamos em 2014-2015. Isso
honrado, muito feliz com a premiação e gostaria mostra a capacidade de superação dos
de transmitir essa alegria para todos os empregados da empresa, de todos os
sabespianos.’ colaboradora Para chegar a esta situação é‘ preciso muito capacidade de reação e nós

-

demonstramos essa capacidade. Isso nos levou a
ser considerados como a melhor empresa em
nfraesrruturanoBrasi1f

Esta tal a segunda edição do Melhora e Maiores em que o setor infraestrutura apareceu Isoladamente — antes, as empresas como as de

saneamento entravam na categoria de serviços. A Sabesp também teve participação destacada entre as 20 empresas com naiores lucros (8° lugar),

maiores patrim.nios (140) e as que criaram as maiores riquezas (16°). A companhia ainda aparece na 24a posição entre as 100 maiores empresas

de capital aberto do país. E a Sabesp ainda faz bonito na lista das 200 maiores companhias de capital aberto na América Latina, passando da 91a

colocação na edição anterior do prêmio para o 60° lugar na atual premiação.

Ou seja, são marcas que têm que ser muito comemoradas mesmo, como fizeram questão de destacar funcionários e diretores presentes à Saia São

Paulo, na região canb-al, onde viram Jerson Kelman receber o troféu das mãos do diretor de redação da Exame, André Uhoz. Além do presidente,

partoparam do evento os diretores Metropolitano (ti), Paulo Massato; e de Tecoologia, Empreendimentos e Meio Ambiente (1), Edison Airvidi;

além de superintendentes, gerentes e empregados de diversas áreas.

Para definir o ranking, a Exame considera a receita de vendas (faturamento liquido) e outros Indicadores financeiros e de contribuição da empresa

para a sociedade em termos de produtos e serviços oferecidos no ano anter:or. As Informações são analisadas pea Fundação Instituto de Pesquas

Contábeis, Atuanas e Financeiras da Universidade de São Paulo (Fipecafi-USP). Os uitéros detemimam a pontuação para cada Integrante do
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A premiação também marcou os 50 anos de cnação da Revista Exame, fato lembrado pelo presidente do Grupo Abril, Walter Longo, na abertura do
evento. Ele destacou a Importância do trabalho das empresas premiadas no desenvolvimento do país e no enfrentamento da atual crise. O ministra
da Fazenda, Henrique Meireiles, também participou da cerimônia e discursou ao final da premiação, chamando a atenção para a necessidade de o
Brasil retomar o crescimento e a geração de empregos. Além dos 20 vencedores de cada setor, a Exame também elegeu a melhor empresa do
agronegócio, a Minerva Foods, e o grupo Raia Orogasil ficou com o título de empresa do ano.

Se no ano passado o troféu Melhores e Maiores marcou a superação total da crise hidrica de 2014 e 2015, a conquista de 2017 deixa claro que a

Sabesp não sã ultrapassou o período de dificuldades com o esforço de todos e o apoio da população, como também agora caminha para avançar
ainda mais na prestação de serviços de qualidade à sociedade,

.1’*ia dtVncionários que pa am daperruaçâôfi1bøçomoprp
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1 Hermes Toshio Toziri1 Gabriel Minoru Yoshida 1 Agente deSaneamento da Divisão

1

Engenheiro do Departamento de de Controle Sanitário Leste

1

_____________

Engenharia (M7? 1 (MLEC) - ETA Salesópohs

‘O que me deixou contente fti a convite feito ‘fiquei supercontente pelo presidente ter lembrado
diretamente pelo presidente para os vencedores do da gente. Acha que é a primeira vez que os
Melhores Pit&as participarem dapiemiaçãa Este campeões do Melhores Práticas e do Campeonato
É um evento Importante e a Sabesp esta ai como a de Opemdores vêm à premiaçõo, têm esse
wtoriow na categoria cc fn(raestwtura É uma reconhedmento. Para miw está sendo gratificante
oportunidade muito boa de participar dessa essaexperieidadeestaraquisendorecinheuiuc
cek&raçãoe conhecrsoeventa de estarrecebendojunto com opte idenzea prËmio

_______

para a Sabnp. A premiação é para todos as

Renato Augusto Costa ksnniondaos.’

Engenheiro da Divisão de
Manutenção Mecânica e Caldeiraria 1 1 Benedita Aparecida Gorete

__________

jMMOM) 1 Encarregada de Serviços Cumerriai.s

‘Achei muito bacana a atitude do presidente. É um J da UGR SantoAmam (MSNA)

evento que a gente so vê no televisão ou na
internet. Hoit’ ê umc, chance única de participar de É excelente essa participação no evento da

um evento desses pela empresa. Me sinto bastante premiação, Isso está valorizando pessoas. É a

honrado de estar aqui agora. A premiaçâo primeira vez que participo e vejo que essa

reconhecimento da capacidade da Sobesp. que preiiaçào acaba valorizando o funcionário,

superou a crise hidrka e está vivendo um momento aquele que faz os melhorias em beneficio da

muito bom.’ própria empresaf

Cícero Vicente da Costa
i Atendente da Central de Atendimento da RMSP (MPC)

a 1 r -.

‘Para mim, o evento é uma novidade, o lugar é novlda& tudo multo bonito. Lo primeiro vez que venho
à Sala São Paula Acho qued Importante para q uerprofi ai ter esse reconhecimento, estarjanto
com todo esse pessoal numa premiação da empresa. a empresapelaqtx4 nós fiwnos eshvço para ter um
bom resultadof
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