
19º Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida debate inovação, saúde e bem-estar 

em um mundo VUCA 

Promovido pela ABQV, evento digital será nos dias 26 e 27 de outubro 

A pandemia da Covid-19 lançou um cenário de muitas incertezas para todos. O 

momento que já exigia do ambiente corporativo dinamismo em meio a uma realidade 

cercada de inovação e tecnologia passou a desafiá-lo também a se reinventar nos 

cuidados com a saúde e a qualidade de vida em um mundo VUCA (acrônimo do 

inglês que descreve quatro características que estão presentes atualmente na vida de 

todos: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade). 

Para debater o momento vivido, compartilhar conhecimento e promover ações que 

visem o bem-estar dos trabalhadores, a Associação Brasileira de Qualidade de Vida 

(ABQV) promove, nos dias 26 e 27, a 19ª edição do Congresso Brasileiro de 

Qualidade de Vida.  

Para o presidente da ABQV, Eloir Edilson Simm, o evento, que este ano será digital, é 

a oportunidade dos gestores, profissionais e especialistas debaterem a inovação, a 

reinvenção e o renascimento em saúde no meio corporativo e estimular ações e 

programas de qualidade de vida à sociedade brasileira. “Após o período de 

distanciamento social, quando todos tiverem se reinventado em seus cotidianos, 

vamos, com foco no pilar da qualidade de vida, realizar a 19ª edição do Congresso 

Brasileiro de Qualidade de Vida na direção da reconstrução dos processos de 

trabalho, com o propósito de inspirar vidas e bem-estar”, afirma, lembrando que será 

também a oportunidade para celebrar os 25 anos da ABQV. 

Temas centrais 

O evento on-line está estruturado em quatro eixos temáticos: inovação, gestão, pontos 

de atenção em qualidade de vida nas organizações e fatores de proteção à saúde, e 

terá 11 temas centrais: inovação e tendências em saúde, o mundo hoje e amanhã, 

cultura de saúde, cenário global da saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, 

tecnologia e inteligência artificial, gestão integrada de risco, liderança como fator 

determinante da saúde na organização, o papel estratégico da informação em saúde, 

o indivíduo e a organização como responsáveis sobre a saúde, a relevância dos 

fatores de proteção da saúde: alimentação, atividade física e sono e o momento da 

saúde mental e das doenças crônicas não transmissíveis nas organizações. 

A edição 2020 do Congresso traz ainda aspectos inovadores, com mesas-redondas 

que irão compartilhar formação e cases de sucesso, e a participação de líderes 

nacionais e internacionais. Entre os palestrantes confirmados estão Paulo Chapchap, 

presidente do Hospital Sírio-Libanês; Wolf Kirsten, codiretor do Global Centre of 

Healthy Workplaces; Judd Allen, presidente do Human Resources Institute; e Gil 

Giardelli, futurista e colunista da Band News.  

A programação completa, inscrições e mais informações em breve no site do evento. 


