
II Fórum de Diversidade e 

Inclusão Corporativa
As políticas, programas e Cases de D&I e a pauta 

ESG



O Evento

As políticas e programas de diversidade e
inclusão corporativa e a pauta ESG está na

agenda de discussão, na maioria das
empresas brasileiras.

O caminho trilhado para à adoção e
gestão de uma cultura de diversidade e
inclusão corporativa é longo e, é um
desafio permanente para as empresas e
suas lideranças

O que de concreto tem sido feito pelas
empresas? Quais os principais desafios
enfrentados pelas Lideranças e Gestores de
D&I ? Quais políticas e ações tem trazido
resultados efetivos? Estas e outras questões
serão debatidas neste Evento.

INFORMAÇÃO      

ATUALIZAÇÃO  

DESENVOLVIMENTO  

REINVENÇÃO

NOVA VISÃO

NETWORKING

= OPORTUNIDADES

https://www.centralconsult.com.br/IIforumdvic



Quando e onde?

25 de Maio de 2022

(4ª feira) 

Das 8h20 as 13h00

Evento Online Ao Vivo na Plataforma de 

Transmissão de Eventos da Central 

Consult

A Plataforma online do Evento, permite uma 

boa interação com os participantes



Analisar e debater as políticas e programas de Diversidade e

Inclusão Corporativa e a pauta ESG adotadas pelas

empresas brasileiras

Analisar e debater os principais desafios das empresas e de

suas lideranças na adoção das políticas, programas e das

boas práticas de Diversidade e inclusão Corporativa

Analisar e debater o que há de novo e relevante nas

políticas e programas de Diversidade e Inclusão Corporativa

Analisar como a pauta ESG tem influenciado nas políticas e

gestão dos programas de Diversidade e Inclusão

Corporativa–

Analisar e debater “CASES” de Boas Práticas de Diversidade

e Inclusão Corporativa;

Troca de experiências e debates sobre os resultados mais

significativos em diversidade e inclusão corporativa;

Propiciar a troca de conhecimentos e experiências com os

Palestrantes do Evento.

Objetivos



Empresários

CEOs

Executivos e Profissionais de RH

Gestores dos Programas de Diversidade 

e Inclusão Corporativa

Administradores e Economistas 

Advogados

Estudantes e demais interessados e

militantes pela causa da Diversidade e

Inclusão Corporativa

Público



Programação
II Fórum de Diversidade e  

Inclusão Corporativa

Horários Tópicos Apresentação/Palestrantes

08:00 - 08:20 Acesso a Plataforma do Evento Organização do Evento

08:20 - 08:25 Abertura  Presidente do Evento

08:25 - 08:30 Apresentação inicial dos Patrocinadores Patrocinadores do Evento

08:30 - 10:30 Painel I - As Políticas e Programas de Diversidade e Inclusão Corporativa e a pauta ESG adotadas pelas empresas brasileiras

08:30 - 09:00 - Quais os principais desafios das empresas e de suas lideranças na adoção das políticas, programas e das boas práticas de Diversidade e 

inclusão Corporativa? Fernanda Perregil, Sócia da Innocenti Advogados e Co-founder da p2 InterDiversidade

09:00 - 09:30 - "Quais as novas fronteiras na inclusão de profissionais com deficiência?" Djalma Scartezini, Sócio e COO da Egalitê Inclusão & Diversidade

09:30 - 10:00 - Como a pauta ESG tem influenciado nas políticas e gestão dos programas de Diversidade e Inclusão Corporativa? Juliana Gomes Ramalho 

Monteiro, Sócia de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

10:-00 - 10:30 – Perguntas da Moderadora e dos Participantes do Evento

Mediadora do Painel: Dra. Andrea Bucharles, Sócia de Salusse, Maragoni, Parente e Jabur Advogados e Membro da APRES 

10:30 - 10:40 Momento dos Patrocinadores Patrocinadores do Evento

10:40 - 12:30 Painel II - “Cases” de Boas Práticas de Diversidade e Inclusão Corporativa 

10:40 - 11:10 - Case Cargill - Jislaine Oliveira, Employee Experience e Coordenadora do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão e Líder da Rede Afro 

da Cargill

11:10 - 11:40 – Case Banco BV  - Lais Parada, Gerente de Cultura, Diversidade e Inclusão do Banco BV e Veruska Galotte, Analista Sr. Cultura, Clima, 

Diversidade e Inclusão do Banco BV

11:40 - 12:10 - “Case Citi Brazil”, Antonio Afonso, Head de Diversidade e Inclusão do Citi Brasil e Guilherme Mancin, Head de Recursos Humanos do Citi Brasil

12:10 - 12:30 - Perguntas dos Moderadores e dos Participantes do Evento

Mediadora do Painel: Paula Castro Collesi, Advogada e Sócia da Ovidio Collesi Advogados e Vice-Presidente da APRES

12:30  - Encerramento Organização do Evento



Além de outras empresas e entidades de renome

ALGUMAS

EMPRESAS 

COM EXECUTIVOS

JÁ CONFIRMADOS

NO EVENTO!



Nossos eventos são excelentes oportunidades para receber o

prestígio de sua marca e divulgar os produtos e serviços de sua

empresa para um público altamente qualificado, que atuam em
empresas e organizações de renome e são tomadores de

decisões e formadores de opinião.

Associar sua marca a um evento de alto nível tem retorno positivo

garantido

O Evento tem forte apelo de mídia pelo seu alcance corporativo

Possibilidade de networking de qualidade e geração de

oportunidades de negócios

Como patrocinador sua empresa terá direito a uma série de

reciprocidades que permitirá retorno do investimento.

POR QUE SER UM PATROCINADOR DO FÓRUM
II Fórum de Diversidade e Inclusão Corporativa



Oportunidades

de Patrocínio



COTA DIAMANTE
Valor R$ 10.000,00

Reciprocidades/Retorno do Investimento

Exclusividade no Segmento de Atuação

Apresentação de até 5 minutos de um dos Executivos da Empresa na abertura do evento;

Citação de Marca pelo Mestre de Cerimônias, na abertura, intervalo e encerramento  do  evento;

Transmissão de vídeo, com duração máxima de 3(três) minutos, no inicio do evento e/ou no 

retorno do coffee break;

Envio de Apresentação Institucional para os Participantes do Evento;

Pode sortear brindes aos participantes;

Fornecimento de mailing completo dos participantes do evento;

Exposição da Logomarca da Empresa no banner, hotsite e mídias sociais do evento;

11 convites de acesso ao evento. 



COTA OURO
Valor R$ 7.500,00

Reciprocidades/Retorno do Investimento

Apresentação de até 5 minutos de um dos Executivos da Empresa na abertura do evento;

Citação de Marca pelo Mestre de Cerimônias, na abertura, intervalo e encerramento  do  evento;

Transmissão de vídeo, com duração máxima de 3(três) minutos, no inicio do evento e/ou no 

retorno do coffee break;

Envio de Apresentação Institucional para os Participantes do Evento;

Pode sortear brindes aos participantes;

Fornecimento de mailing completo dos participantes do evento;

Exposição da Logomarca da Empresa no banner, hotsite e mídias sociais do evento;

07 convites de acesso ao evento. 



COTA PRATA
Valor R$ 5.000,00

Reciprocidades/Retorno do Investimento

Envio de Apresentação Institucional para os Participantes do Evento;

Pode sortear brindes aos participantes;

Fornecimento de mailing completo dos participantes do evento;

Exposição da Logomarca da Empresa no banner, hotsite e mídias sociais do evento;

04 convites de acesso ao evento. 



COTA BRONZE
Valor R$ 2.500,00

Reciprocidades/Retorno do Investimento

Exposição da Logomarca da Empresa no banner, hotsite e mídias sociais do evento;

03 convites de acesso ao evento. 



“O II Fórum de Diversidade e Inclusão Corporativa
será um evento diferenciado, pois os

objetivos do evento atrairão Executivos e

Profissionais que atuam em empresas e

organizações de renome e que estão ávidos
para expandir conhecimentos e ampliar o seu

networking.”

Evandro Corado Oliveira

Palavra do Presidente

Sócio Diretor da Central Consult



Contatos:

SEJA UM PATROCINADOR DESTE EVENTO!

Evandro Corado Oliveira
Diretor Presidente  

evandro@centralconsult.com.br
Tel.: (11)  3799-0725 / (11) 97672-6607

E conecte com Executivos e 

Profissionais que atuam em 

empresas e organizações de 

renome e são tomadores de 

decisões e formadores de 

opinião

mailto:evandro@centralconsult.com.br


Razão Social

Endereço 

E-mail para envio da NF.

CNPJ:

Inscrição Estadual

Nome do Contato

Cargo do Contato

Telefones de Contatos

E-mail do Contato:

Data de Vencimento do Boleto:

ACEITE PROPOSTA DE PATROCÍNIO
Para fechamento do Patrocínio, preencha os campos abaixo, preencha 

os campos abaixo, para gerar o contrato de patrocínio e boleto de pagamento.



Central Consult – Treinamentos, Assessoria e Consultoria Ltda

Av. João Carlos da Silva Borges, 437 – 04726-00 – Vila Cruzeiro – São Paulo – SP

www.centralconsult.com.br

ORGANIZAÇÃO:

http://www.centralconsult.com.br/

