
A capital de Santa Catarina e da qualidade de vida está esperando você.

FLORIANÓPOLIS
18 E 19 DE MAIO 2015



É com muito orgulho que a FIESC e o SESI/SC 
apresentam a você o Global Healthy Workplace 
Awards & Summit, evento que o SESI/SC traz 
para Florianópolis. 

A partir de agora, você é nosso convidado para 
conhecer e participar de um importante 
encontro sobre qualidade de vida. 

Seja bem-vindo ao Global Healthy Workplace 
Awards & Summit.

Florianópolis de 
mãos dadas com a 
qualidade de vida
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O EVENTO

A edição de Florianópolis do Global Healthy Workplace 
Awards & Summit marca o terceiro ano do evento. A 
primeira edição foi realizada no ano de 2013, em Londres � 
Inglaterra, e a segunda em Shanghai � China, em 2014.

Na edição de 2015, o Global Healthy Workplace Awards & 
Summit discutirá a promoção da saúde e qualidade de 
vida, abordando temas como:

 a promoção da saúde no trabalho a partir da percepção 
dos investidores do mercado global;

 o bem-estar e o futuro do trabalho;
 as parcerias público-privadas para modelos de 

promoção da saúde no trabalho, em países emergentes.

O evento acontecerá nos dias 18 e 19 de maio de 2015, no 
Costão do Santinho Resort, sob a responsabilidade 
técnico-cientí�ca do comitê internacional de promoção da 
saúde no trabalho � GHWA. 

A perspectiva é de que 150 especialistas, com 
representatividade de 50 países dos 05 continentes, 
discutam tecnicamente e compartilhem as �melhores 
práticas� em Qualidade de Vida.

Neste contexto, o SESI/SC e as indústrias criam uma 
oportunidade de engajamento de suas lideranças na 
discussão de temas relacionados à Saúde e 
Qualidade de Vida.

OBJETIVOS 

 Discutir promoção da saúde no trabalho, a partir da 
visão dos investidores do mercado global;

 Conhecer a análise teórico-prática global sobre a 
relação entre o bem-estar e o futuro do trabalho; 

 Pensar as possibilidades de parcerias público-privadas 
em promoção da saúde no trabalho, principalmente 
para as economias emergentes;

 Conhecer as melhores práticas globais em promoção 
da saúde no trabalho;

 Compor a agenda global de discussão sobre 
promoção da saúde e qualidade de vida;

 Compartilhar experiências e construir novos 
conhecimentos com um grupo internacional 
altamente quali�cado em promoção da saúde e 
qualidade de vida;

 Promover um networking entre os executivos 
brasileiros e os especialistas internacionais; 

 Incentivar o engajamento nacional em instâncias como 
Universidades, Ministérios da Saúde e do Trabalho e 
Secretarias de Estado da Saúde, na discussão;

 Divulgar a preocupação e trabalho do Sistema S para 
criar e ofertar soluções para a indústria em Promoção 
da Saúde e Qualidade de Vida;

 Promover o engajamento das lideranças para construir 
Ambientes Seguros e Estilo de Vida Saudável.
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A CIDADE

Florianópolis é um dos mais importantes 
destinos turísticos do Brasil, por 
combinar belezas naturais, infraestrutura, 
tecnologia e excelentes índices de 
desenvolvimento humano.

Situada no litoral catarinense, a capital 
conta com uma parte insular (ilha de 
Santa Catarina) e outra parte continental 
incorporado à cidade em 1927 com a 
construção do cartão postal de 
Florianópolis, a ponte pênsil Hercílio Luz. 

Considerada pela ONU como a 4ª melhor 
cidade do Brasil para se viver, 
Florianópolis recebe turistas durante 
todo o ano, graças às praias, à beleza da 
Lagoa da Conceição, à natureza 
preservada e à franca expansão do 
turismo de negócios. 

A cidade também é sede da Federação 
das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina � FIESC, entidade que 
representa os interesses da indústria 
catarinense.

QUALIDADE DE VIDA 
SEMPRE É UM BOM 
INVESTIMENTO
Como podemos perceber, Florianópolis é a cidade 
brasileira ideal para receber o Global Healthy Workplace 
Awards & Summit.

É neste cenário que pretendemos nos encontrar em 2015. 
Contamos com a sua contribuição para juntos 
oportunizarmos esta discussão sobre a promoção da 
saúde e qualidade de vida para a produtividade e 
competitividade da indústria.

O ESTADO

Santa Catarina, de�nitivamente, se destaca 
entre os Estados brasileiros.

Situada ao Sul do Brasil, Santa Catarina tem 
pouco mais de 6 milhões de habitantes, e uma 
diversidade de paisagens, culturas e nuances.

A diversidade cultural, poder econômico e 
ecossistemas preservados, são uma poderosa 
combinação, que eleva Santa Catarina ao topo 
do ranking brasileiro de desenvolvimento 
humano e econômico.

O Estado conta com uma agricultura forte e 
tem o quarto maior parque industrial do país.

O dinamismo da economia catarinense se 
re�ete nos elevados índices de crescimento, 
alfabetização, emprego e renda per capita do 
Estado, importante polo exportador e 
consumidor que responde por 4% do produto 
interno bruto do Brasil.

FIESC - SESI
Por meio das suas entidades, a FIESC atua em todo o 
Estado para consolidar políticas e ambientes mais 
favoráveis à competitividade do setor industrial. Filiada à 
Confederação Nacional da Indústria � CNI � a FIESC é 
composta por 5 entidades: FIESC, CIESC, SESI, SENAI e IEL.

O SESI-SC é a entidade que contribui efetivamente para 
manter os bons índices catarinenses de qualidade de vida, 
um dos focos de atuação da FIESC.

Com mais de 1,2 mil pontos de atendimento no Estado, o 
SESI oferece, por meio de suas 12 regionais, com atuação 
em qualidade de vida, educação, alimentação e farmácia 
para os trabalhadores da indústria e seus dependentes. 
 

Para saber mais acesse o site o�cial do evento 
www.globalhealthyworkplace.org
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