
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Soluções em treinamentos: SIPAT, SIPATMA, Semana da Saúde, Semana do Meio 
Ambiente e Eventos Comemorativos.

www.qualividaeventos.com.br





O Grupo Qualivida tem se destacado também por sua 
atuação em todo o Brasil e seus consultores atendem 
in loco em todo o Estado de São Paulo, oferecendo a 
cada cliente atendimento personalizado e eficiente, 
garantindo dessa forma parcerias de sucesso. 

EM TODO O 
ATENDIMENTO

BRASIL
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Nossos serviços são apresentados em duas classes distintas: com 
parada de produção e sem parada de produção.

Nos eventos sem parada de produção, temos ações com 
duração máxima de 30 minutos em que é apresentado um 
conteúdo focalizado e eficaz. São intervenções, esquetes e 
túneis.

Eventos com parada de produção são teatros, games show e 
palestras. A duração em média é de 55 minutos com 
excelente conteúdo e didática. 

NOSSOS SERVIÇOS
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ATIVIDADES SEM 
PARADA DE PRODUÇÃO

Jogos da Segurança
Jogos interativos e 
eletrônicos, que envolvem e 
divertem os colaboradores.

Workshops
Se sua empresa não tem 
espaço para um túnel, você 
pode optar por um ou mais 
stands.

Esquetes Teatrais
Visitamos cada departamento 
e levamos 100% de 
informação de forma 
teatralizada. 

Intervenção Teatral
Informações de forma 
lúdica, interativa e 
descontraı́da.  
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Túneis
Túnel montado em áreas de passagens. 
Rico material visual, monitores, 
personagens, dinâmicas e informações.

Galeria da Percepção
Trabalhando a proteção e a 
importância dos cinco sentidos, cada 
compartimento da galeria contém 
muitas informações dinâmicas.

ATIVIDADES SEM 
PARADA DE PRODUÇÃO
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ATIVIDADES COM 
PARADA DE PRODUÇÃO

Fábrica de Segurança I
O palestrante interage com personagens 
caracterizados como se fossem seus 
colaboradores. Dessa forma, são corrigidos 
comportamentos inadequados no ambiente 
de trabalho. 

Meio Ambiente I
Preservação ambiental, coleta seletiva, 
consumo consciente, desenvolvimento 
sustentável, polı́tica dos Rs, são alguns dos 
tópicos abordados nesse teatro dinâmico e 
interativo. 

                   

Saúde em Movimento
Teatro com o intuito de preservar a saúde e 
qualidade no trabalho dos funcionários.

TEATROS

ATIVIDADES COM 
PARADA DE PRODUÇÃO
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PALESTRAS

Palestras Relâmpago nos 
setores

Especialmente voltadas ao público 
administrativo, o tema é abordado nos 
setores em tempo reduzido, sem 
necessidade de deslocamento dos 
colaboradores. 

Palestra Show
Palestras dinâmicas com profissionais 
experientes que prendem a atenção dos 
ouvintes, conscientizando sobre o tema 
abordado. 

ATIVIDADES COM 
PARADA DE PRODUÇÃO
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PALESTRAS 
CUSTO ZERO

No fim da palestra apresentamos nosso material didático, para livre aquisição pelos 
colaboradores, através de desconto em folha de pagamento, conforme regulamentação da 
lei 10.820 da CLT.

Nosso compromisso:
Facilitar aos colaboradores a aquisição do material em parcelas.
No caso de ninguém manifestar o desejo de adquirir o material, a Qualivida assume 

todos os riscos. 
Preparar relatório detalhado e organizado e repassar para o RH da empresa 

contratante.

Compromisso da contratante:
Garantir participação de um número mı́nimo de colaboradores por dia nas palestras 

(a combinar). Oferecer desconto em folha de pagamento para colaboradores que se 
interessarem pelo material. 

 Procedimentos para o custo zero
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CLIENTES QUALIVIDA

DIFERENCIAIS QUALIVIDA

Nós entendemos a importância da customização de 
assuntos para sua empresa, portanto, o cliente escolhe o 
tema de sua preferência.

PALESTRA 
CUSTOMIZADA

Atuação em todo o Brasil e consultores que atendem in loco 
em todo o Estado de São Paulo, oferecendo a cada cliente 
atendimento personalizado e eficiente.

SUPORTE
PREMIUM

Conheça nosso processo e tenha uma equipe treinada, 
motivada e comprometida com sua empresa.

ATENDIMENTO
EM TODO BRASIL

MAIS DE 20 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA

O Grupo Qualivida atua há mais de 20 anos no ramo de 
SIPAT, SIPATMA, Semana da Saúde, Semana do Meio 
Ambiente e Eventos Comemorativos. 
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O evento foi muito bem realizado. Fomos muito elogiados pelo 
serviço, tanto que já estamos programando outro evento com 
vocês.

Metodologia, pontualidade, aplicabilidade, palestrante, conteúdo - 
Tudo ótimo - 100% já estamos colocando em prática. Foi 
divertido e envolveu a todos!

Nossa SIPAT foi um sucesso, parabéns pelos profissionais.

A Palestra foi sensacional. Os colaboradores da Pastoriza 
adoraram e já solicitaram a Qualivida para as próximas Palestras.

DEPOIMENTOS DE CLIENTES
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R: Branco de Morais, 442, Chác. Sto. Antônio - SP

11 5613-6000 

         11 99644-8484

www.qualividaeventos.com.br 

FALE COM NOSSA EQUIPE
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