
SEU COLABORADOR MOTIVADO,  
SUA EMPRESA NO TOPO

Acesse:
www.energyhealth.com.br

Fone:
(11) 2847-4957



O investimento em pessoas 
antecede o lucro das Organizações.
Investimentos em Promoção da Saúde, Qualidade de Vida 

e Segurança do Trabalho tem auxiliado empresas em 

todo o mundo em diversos aspectos.

Atração e retenção de talentos.

Aumento do orgulho dos colaboradores em trabalharem na empresa.

Melhora do clima organizacional.

Fortalecimento da imagem institucional da empresa.

Retorno do investimento.

- Diminuição dos gastos com absenteísmo e doenças ocupacionais.

- Diminuição de despesas com processos trabalhistas 
motivados por danos causados na saude do trabalhador

- Aumento da consciencia dos colaboradores quanto às questões 
de saúde, segurança e qualidade de vida.



Soluções completas em 
Promoção da Saúde, Qualidade 
de Vida e Segurança do Trabalho 
para organizações.

Atraves de uma equipe multidisciplinar e parcerias estrategicas, 

a Energy Health ofeEnergy Health ofeEnergy rece o que existe de mais eficaz e atual em 

programas de Promoção da Saúde, qualidade de vida e Segurança

do trabalho, gerando bem-estar para seus colaboradores e economia 

para sua empresa por meio de um ambiente de trabalho mais saudavel.

Oferecemos serviços 
de parceiros pelo 

mesmo valor 
praticado por eles.

Acompanhamento 
desde a oferta até  

o pós venda.



Serviços de alta qualidade 
que geram economia para 
sua empresa e bem-estar 
para seus colaboradores. 

Qualidade de Vida 
no Trabalho

Promoção da Saúde Gestão da Ergonomia Segurança do Trabalho



Qualidade de Vida 
no Trabalho

Quick Massage Ginástica Laboral

Espaço Zen Escola da Postura Gestão do Stress Treinamento Funcional Micro Massagens Grupos de Corrida



Promoção da 
Saúde

Nutrição Corporativa Espaço Saúde

Avaliação Postural SIPAT e Palestras



Gestão da 
Ergonomia

Parecer Técnico Orientações Posturais

Analise Ergonômica



Segurança do Trabalho
A Energy Health conta com uma equipe 

multidisciplinar 
especializada, pronta para atender as 

necessidades da sua empresa, no que diz 
respeito a gestão da Saúde, Segurança e 

Qualidade de Vida aos colaboradores 
dos nossos clientes



Nossa metodologia identifíca 
o perfil do cliente adequando 
suas necessidades à realidade da 
empresa, apresentando soluções 
que trarão os melhores resultados 
para o seu negócio.

Objetivos
estratégicos

Cultura  
Organizacional

Bugdet disponível 
para o projeto

Duração
(Temporário  ou 

Permanente)



O que você ganha com esta parceria?
Através da parceria com a Energy Health, Energy Health, Energy você tem prontamente à sua 

disposição produtos e serviços de excelência que impactam positivamente 

na produtividade, satisfação dos seus funcionários, e na redução 

de custos para sua empresa.

Otimização do negócio

•  Alta variedade de serviços.

•  Diminuição de despesas com estrutura 

administrativa e operacional.

Aumento da eficiência

•  Profissionais qualficados e treinados, 

prontos para iniciar nossos projetos 

e programas.
•  Soluções dentro da realidade e 

necessidade de cada cliente.

Agilidade nos processos

•  Facilidade na implantação e gerenciamento 

de programas.

•  Gestão de processos baseadas em indicadores 

de desempenho e qualidade.

•  Indicadores de gestão dos programas 

em plataforma WEB

•  Geração de relatórios em tempo real do 

andamento das atividades.

•



Nossa pesquisa de satisfação 
e pós-venda indica altos índices 
de aprovação, confira!

•  

Índice de satisfação dos clientes com 
atendimento, serviços contratados

atados e  

equipe está acima de 95%.

•  1

100% dos que já contrataram, 
contratariam novamente.

•  

100% dos que já contrataram, 
indicam a Energy Health.

•  

Aspectos como assiduidade
carisma e apresentação da equipe tem  
100% de aprovação dos clientes.

•

•

•

•



EntEntrre em contato e lee em contato e levve os benefiícios e os benefiícios 
da Energy Health ate sua empEnergy Health ate sua empEnergy resa.

Solicite um orçamento, estamos a sua disposição!

(11) 2847.4957 falecom@energyhealth.com.br falecom@energyhealth.com.br falecom

www.w.w energyhealth.com.br www.facebook.com/w.facebook.com/w EnergyHealthBHealthBr


