A Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) é uma organização sem fins lucrativos,
formada por profissionais e empresas que atuam e desenvolvem programas no campo da
promoção da saúde e da qualidade de vida e que se tornou referência neste tema em nosso país.
Entre os seus principais objetivos estão:

Quem Somos

 Promover a integração e o desenvolvimento de profissionais multidisciplinares;
 Influenciar nos processos de transformações sociais e organizacionais em qualidade de vida;
 Fomentar parcerias com outras entidades nacionais e internacionais, inclusive no âmbito
governamental;

Mídia Kit 2019

 Desenvolver estudos, pesquisas balizadoras na área de qualidade de vida;

 Promover encontros, seminários para reflexão e discussão de assuntos relacionados à qualidade
de vida;
 Divulgar informações de diferentes naturezas pertinentes à área de qualidade de vida, mostrando
tendências, novidades, novos conceitos e práticas de mercado.

www.abqv.org.br/congresso

Qualidade de Vida e Bem-estar paratodos!

Quem Somos

A Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) é uma organização sem fins lucrativos, formada por profissionais e empresas que atuam e desenvolvem
programas no campo da promoção da saúde e da qualidade de vida e que se tornou referência neste tema em nosso país. Entre os seus principais objetivos
estão:

 Promover a integração e o desenvolvimento de profissionaismultidisciplinares;
 Influenciar nos processos de transformações sociais e organizacionais em qualidade de vida;
 Fomentar parcerias com outras entidades nacionais e internacionais, inclusive no âmbito governamental;
 Desenvolver estudos, pesquisas balizadoras na área de qualidade de vida;
 Promover encontros, seminários para reflexão e discussão de assuntos relacionados à qualidade de vida;
 Divulgar informações de diferentes naturezas pertinentes à área de qualidade de vida, mostrando tendências,
novidades, novos conceitos e práticas de mercado.

Atuação
Fundada em 1995

Atua em âmbito nacional e possui empresas
associadas em todo o Brasil.

Visão:

Missão:

Ser a organização de excelência em
estudos e práticas de qualidade de
vida com reconhecimento nacional
e internacional.

Desenvolver e integrar profissionais
para atuação em Qualidade de Vida e
influenciar processos de transformação
organizacionais
organizacionais
e
sociais.

Parcerias:

Associação

Perfil e Categoria de Associado noBrasil

Pessoa Jurídica

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Pessoa Física

Associado sediado no estado deSão Paulo

Associado sediado fora do estado de São Paulo

Associado sediado no estado de SãoPaulo

Associado sediado fora do estado de São Paulo

Tipo

Anuidade

Tipo

Anuidade

Tipo

Anuidade

Tipo

Anuidade

1 a 10 colaboradores

R$ 470,00

1 a 10 colaboradores

R$ 330,00

Profissional

R$ 350,00

Profissional

R$ 250,00

11 a 99 colaboradores

R$ 710,00

11 a 99 colaboradores

R$ 495,00

Universitário / Estudante

R$ 175,00

Universitário / Estudante

R$ 125,00

100 a 499 colaboradores

R$ 1.400,00

100 a 499 colaboradores

R$ 990,00

500 ou mais colaboradores

R$ 2.830,00

500 ou mais colaboradores

R$ 1.980,00

Benefícios
e Vantagens

Faça parte da ABQV │ Seja umassociado.

Benefícios/ Gratuidade
Encontros Mensais ABQV
“Palestras e Cases e Debates”
Coleção Técnica - Livros
“Temas Avançados em Qualidade de Vida”
Webinars │ Cursos online

Vantagens e Descontos

Vantagens e Descontos

Congresso Brasileiro
40% desconto

Vitrine de Serviços
50% desconto

Jornadas
50% desconto

MBA em Qualidade de Vida
Desconto Especial

Workshop
50% desconto

Biblioteca Virtual “Cases, Artigos,
Materiais de Palestrantes e outros”

Serviços

Área de grande visibilidade para divulgação de empresas e prestadores de serviços,
a um custo benefício relativamente baixo comparado aos benefícios oferecido pela
ferramenta.

Vitrine de serviços – Plano 2019
Vantagens:
Através da ABQV, diversas empresas buscam
indicações de fornecedores para determinadas
áreas.
O site da ABQV possui em torno de 5.000 mil
acessos mensais.
A área de Vitrine tem em média 600 acessos por
mês.

Associado

NãoAssociado

50% desconto

0%

R$ 198,00

R$ 99,00

R$ 198,00

R$ 462,00

R$ 154,00

R$ 231,00

R$ 462,00

Semestral

R$ 792,00

R$ 132,00

R$ 396,00

R$ 792,00

Anual

R$ 1.320,00

R$ 110,00

R$ 660,00

R$ 1.320,00

Vitrine PF/ PJ
Planos

Valor Total

Mensal

R$ 198,00

Trimestral

Valor Mensal

Encontro Mensal (Com transmissão ao vivo)

Nas primeiras terças-feiras de cada mês, a ABQV realiza no auditório do Hospital Santa Catarina – Av. Paulista, nº 200, São
Paulo – SP, o Encontro Mensal de Associados.

Objetivo
A proposta do evento é disseminar as boas práticas de
gestão, levando mais informações e intercâmbio sobre a
implementação e gestão de programas para a melhoria
do estila de vida e da saúde, aos gestores da indústria e
profissionais.

Programação
Carga horaria: 09 as 12h, subdividida em dois blocos:
Bloco 01: palestra com uma hora de duração de acordo
com o tema do mês de acordo com calendário sugerido a
seguir
Bloco 02: Mesa redonda com temática variada ou temas
avulsos que contemplem demandas sazonais de saúde e
as parcerias ABQV mantenedores

EVENTO TRANSMITIDO EM TEMPO REAL PARA TODO
BRASIL

Inscrição

Espaço para perguntas da audiência

Associado
Gratuito
NãoAssociado
R$ 75,00

Calendário de Eventos 2019
Janeiro

Fevereiro
05/02
Encontro Mensal:
O enfrentamento dos
fatores de risco de doenças
crônicas não transmissíveis

Março
12/03
Encontro Mensal:
Integração assistencial
ocupacional com foco na
atenção primária à saúde
20/03 - Webinar
Como eu faço?

Abril

Maio

15/04
Encontro Mensal:
Promoção da atividade
física no ambiente de
trabalho: Guia, evidências,
redes de apoio e
experiências

07/05
Encontro Mensal:
Como prestar serviços no
mercado de QV e
estratégias de
comunicação e marketing
das empresas

20/04 - Webinar
Como eu faço?

22/05 – Webinar
Como eu faço?

30/04- Webinar
Compartilhando minha
experiência no PNQV 2018

Julho
19/07
Encontro Mensal:
O verdadeiro papel das
lideranças no dia a dia das
Organizações
24/07- Webinar - Como eu
faço? Desafio 21 dias! Life
style game in company

Agosto
16/08
Encontro Mensal:
O trabalhador:
protagonista ou
coadjuvante de sua vida?

Setembro

Outubro

03/09
Encontro Mensal:
Desafios de se manter
programas de qualidade de
vida ao longo do tempo.

01/10
Encontro Mensal:
A rede de interconexões com QV
nas organizações (saúde
suplementar, SUS, família e
processo de trabalho)

18/09 – Webinar
21/08- Webinar - Como eu
faço Como favorecer a adesão Como eu faço?
e garantir resultados positivos
em Programa de Saúde e Bem
Estar?
30/08 – Webinar
Compartilhando minha
experiência no PNQV 2018 - O
Programa de Qualidade de Vida
da Bridgestone

23/10 – Webinar
Como eu faço?

Novembro
05/11
Encontro Mensal:
Saúde mental
27/11Webinar
Como eu faço?

Junho
04/06
Encontro Mensal:
O engajamento das
Lideranças e o
trabalhador como
protagonista na saúde e
bem-estar das
organizações
23, 24 e 25/06
Congresso Brasileiro de
Qualidade de Vida
(ODS – Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável)

Dezembro
03/12
Encontro Mensal:
A qualidade de vida nas
pequenas organizações:
desafios e oportunidades
04/12
PNQV – Prêmio Nacional de
Qualidade de Vida

31/10 Webinar
Compartilhando minha
experiência no PNQV 2018
Obs: Programação poderá sofrer alterações no decorrer do ano.

Webinar

Webinar
Objetivo: Apresentar iniciativas e boas práticas que
estejam ocorrendo em todo o Brasil, compartilhando o
conhecimento em tempo real.
Duração: uma hora no total, sendo 40 minutos de
exposição, 20 minutos de debate com o coordenador e
respostas às perguntas feitas pela audiência
Período: janeiro a novembro 2019
Programação: à definir

Webinar PNQV

Inscrição

Objetivo: Apresentar os programas de qualidade de vida
que foram premiados pelo Prêmio Nacional de Qualidade de
Vida, realizado pela ABQV, disseminando experiências e
colaborando na inspiração para outros programas
Duração: uma hora no total, sendo 40 minutos de
exposição, 20 minutos de debate com o coordenador e
respostas às perguntas feitas pela audiência

Periodicidade: trimestral a partir de janeiro 2019 (4 eventos
durante o ano)
Programação: à definir

Associado
Gratuito

Não Associado
R$ 40,00

MBA
Gestão da Promoção de Saúde nasOrganizações

Primeiro do gênero a ser aprovado pelo MEC como curso de pós-graduação lato sensu, o curso é voltado para profissionais graduados em nível superior e que atuam ou pretendam atuar na
área de promoção de saúde e qualidade de vida nas organizações. O MBA Gestão de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida nas Organizações é realizado pela ABQV (Associação Brasileira
de Qualidade de Vida) e a Universidade Corporativa ABRAMGE, em convênio com o Centro Universitário São Camilo.

Único no Brasil, com carga horária
de 384h distribuída em 1 (um) ano
Período de Realização
Início previsto: março de 2019
Término previsto: fevereiro de
2020
Local de Realização do Curso
Sede da Universidade Corporativa
Abramge: Rua Treze de Maio,
1540 – Bela Vista
São Paulo / SP

Mensalidade
Associado – 12 x R$ 980,00

Associado
Não Associado – 12x R$ 1190,00
Gratuito
NãoAssociado
R$ 75,00
http://abqv.org.br/mba

CPQV
Certificação Profissional em Programas
de Qualidade de Vida

Com o objetivo de identificar os profissionais de programas de qualidade de vida que possuem as competências necessárias para o enfrentamento deste desafio, a ABQV lança sua
certificaçãoCPQV.
O profissional portador do CPQV tem a chancela daASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEQUALIDADE DEVIDA (ABQV) quanto à sua competência em programas de qualidade de vida através
sólida formação acadêmica e experiência profissional aliada aos esforços em educaçãocontinuada.
Os profissionais das diferentes formações podem se candidatar ao CPQV e ter reconhecimento nacional para a sua formação acadêmica e experiência profissional. Isso propicia aumentar
a sua reputação entre os pares, clientes e empregadores.
Regulamento: Os profissionais
poderão se submeter para
obtenção do CPQV através da
adesão ao Termo de Submissão
e envio da documentação à
Secretaria daABQV.
Período da Certificação: 3 anos

Taxa de adesão
Profissional
(sediado no estado de São Paulo)
R$ 1.050,00

Profissional
(sediado fora do estado de SãoPaulo)
R$ 750,00

Mais Informações
http://abqv.org.br/apresentacao

Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida
O Congresso Brasileiro reúne especialistas nacionais e
internacionais.

Até 23/04/2019

De 24/04/2019
até 23/05/2019

Após
23/05/2019

Pessoa jurídicaassociada

270,00

285,00

300,00

Pessoa jurídica não associada

450,00

470,00

500,00

Pessoa física associada

160,00

170,00

180,00

Pessoa física não associada

270,00

290,00

300,00

CURSOS

A programação será de acordo com o tema da XVIII
edição e inclui cursos, mesas redondas, debates,
simpósios patrocinados, visita guiada ao hospital,
conferência, palestras, workshops e apresentação de
cases além de sua tradicional Expo Qualidade deVida.
Público Alvo

Nota de empenho empresa associada

330,00

Gestores e profissionais de administração, medicina,
enfermagem, educação física, nutrição, recursos
humanos, assistentes sociais, fisioterapia e psicologia
envolvidos na gestão de programas de qualidade de
vida.

Nota de empenho empresa não associada

550,00
Até 23/04/2019

De 24/04/2019
até 23/05/2019

Após
23/05/2019

Pessoa jurídicaassociada

1.350,00

1.420,00

1.485,00

Data: 23, 24 e 25 de Junho/
2019 - Local:Sírio Libanês, São
Paulo -SP

Pessoa jurídica não associada

2.250,00

2.360,00

2.475,00

810,00

850,00

900,00

Estimamosa participaçãode
1.500pessoas.

Pessoa física não associada

1.350,00

1.420,00

1.500,00

CONGRESSO

congresso.abqv.org.br

Pessoa física associada

Nota de empenho empresa associada

1.650,00

Nota de empenho empresa não associada

2.750,00

Sócio Mantenedor

Mantenedor

Ouro

Prata

Bronze

-

-

-

6

3

1

Anuidade

Seja um sócio
mantenedor
apoiando a ABQV na
sua causa e obtenha
diversos benefícios.

Congresso│ InscriçãoCortesia
PNQV │ InscriçãoCortesia

-

Palestra (com autorizaçãoda ABQV)

-

-

Workshop │Cortesias

3

2

1

Webinar│ Cortesias

3

3

3

Todos

3

1

-

-

Logo nos sites de domínio ABQV (Exceto Congressoe PNQV)
Logo da empresa nos e-mkt (Exceto Congressoe PNQV)

Vincule sua marca a
instituição e agregue
visibilidade e
oportunidade de
novos negócios.

LivrosdaABQV
Logo nas apresentaçõesinstitucionaisrealizadaspela ABQV
nosEventos
Utilizaçãodo logo ABQV

Material nos eventos(Exceto Congressoe PNQV)
Vitrine deServiços
ANUIDADE

R$ 50.000,00

R$30.000,00

R$15.000,00

À VISTA (10%desconto)

R$ 45.000,00

R$27.000,00

R$ 13.500,00

12X

R$ 4.170,00

R$ 2.500,00

R$ 1.250,00

“Um dos mais tradicionais e
respeitáveis prêmios no setor
no país”.

Somos

PNQV

www.abqv.org.br/congresso

Prêmio Nacional
de Qualidade deVida
A ABQV®, desde 1995, por meio do Prêmio
Nacional de Qualidade de Vida® - PNQV®,
pretende contribuir para que as empresas
desenvolvam programas consistentes e efetivos que
estejam alinhados aos modelos atuais das práticas
gerenciais e estratégia organizacional de ambiente
de trabalho saudável para a força de trabalho. O
objetivo é estimular o desenvolvimento de
programas de qualidade de vida, através do
reconhecimento público das empresas que realizam
as melhores práticas com êxito na melhoria da
qualidade de vida e do bem-estar da sua população.

http://pnqv.abqv.org.br/

Associação

Veja a vantagem de ser um associado nos
valores dos principais eventos da ABQV

Aproximadamente 30% de economia,
seja um associado.

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Eventos

associado

não associado

economia

congresso palestras (1 inscrição)

1.485,00

2.475,00

990,00

curso congresso (1 inscrição)

300,00

500,00

reuniao mensal (10 reunioes)

0,00

webinar (10 webinares)

associado

não associado

economia

congresso palestras (1 inscrição)

900,00

1.500,00

600,00

200,00

curso congresso (1 inscrição)

180,00

300,00

120,00

750,00

750,00

reuniao mensal (10 reunioes)

0,00

750,00

750,00

0,00

750,00

750,00

webinar (10 webinares)

0,00

750,00

750,00

200,00

420,00

220,00

jornada (1 inscrição)

200,00

420,00

220,00

mba (1 inscrição)

11.760,00

14.280,00

2.520,00

mba (1 inscrição)

11.760,00

14.280,00

2.520,00

economia total por colaboradorinscrito empresa

13.745,00

19.175,00

5.430,00

economia total para o profissional e/ouestudante

13.040,00

18.000,00

4.960,00

jornada (1 inscrição)

Eventos

Qualidade de Vida e
Bem-estar para todos!

Contato
comunicacao@abqv.org.br
financeiro@abqv.org.br
Tel.: 11-3266-6497 │ 11-95651-9595
Alameda Santos, 211 – conj. 1011 e 2012
Paraíso – SP
CNPJ: 01.045.397/0001-09

www.abqv.org.br/congresso

