
REALIZAÇÃO

II Fórum Trabalhista e Previdenciário
O cenário atual, o futuro e o que há de novo nas obrigações trabalhistas e previdenciárias no Brasil



O Evento

INFORMAÇÃO      

ATUALIZAÇÃO  

DESENVOLVIMENTO  

REINVENÇÃO

NOVA VISÃO

NETWORKING

= OPORTUNIDADES

www.centralconsult.com.br/IIforumtp

As Reformas Trabalhista e Previdenciária realizadas, a partir de
2017 e com o advento da Pandemia da Covid-19, foram
realizadas muitas alterações nos marcos legais que regulamentam
as relações de trabalho no Brasil. As mudanças continuam em
ritmo acelerado, pois recentemente o Governo Federal revisou e
simplificou mais de 1.000 normas em 15 atos consolidados, visando
desburocratizar a legislação trabalhista infralegal.

O cenário atual e o consequente isolamento social trouxeram um
forte impacto às organizações quanto às novas formas de
trabalho, principalmente o teletrabalho e home office, além da
redução da jornada de trabalho e de salário, uso de banco de
horas, antecipação de férias, celebração de acordos individuais e
coletivos especiais, além de diversos atos normativos instituídas em
marcos regulatórios dos Poderes Legislativo, Executivo (Federal,
Estadual e Municipal) e Judiciário, para o período da Pandemia,
mais o início da vigência da LGPD, e da exigência cada vez maior
de boas práticas de ESG. Todas essas mudanças têm tirado o
“sono” dos Gestores Corporativos, e principalmente dos Executivos
e Profissionais das áreas de RH e Jurídica, pois assegurar a
conformidade dos processos de gestão e evitar passivo
trabalhista, é atualmente um imperativo exigido pelas empresas.

Neste cenário de mudanças constantes, e visando contribuir com
a atualização e desenvolvimento dos Executivos e Profissionais que
lidam com os temas que serão abordados neste evento, a Central
Consult decidiu realizar o II Fórum Trabalhista e Previdenciário.

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


Quando e onde?

17 de Fevereiro de 2022

(5ª feira) 

Das 08:30 as  17:00h

Evento Online ao Vivo e Gravado

na Plataforma de Transmissão Parceira da 

Central Consult



Analisar e debater o cenário atual e o futuro das obrigações
trabalhistas e previdenciárias no Brasil. O que há de novo? O
que está tirando o sono de Executivos e Profissionais de RH? A
Proposta de revisão/revogação da Reforma Trabalhista em
discussão no PT – Partidos dos Trabalhadores, com base na
contrarreforma trabalhista espanhola? Quais fundamentos e
riscos desta proposta?

Analisar e debater as principais medidas de desburocratização
trabalhista infralegal recentemente adotadas pelo Governo
Federal?

Analisar e debater os principais fatores que estão impactando o 

aumento do FAP e do RAT. O que as empresas podem fazer 
para mitigar os impactos nos custos da Folha de Pagamento?

Analisar e debater como as empresas estão colocando ESG e a
LGPD em prática e seus principais impactos na gestão das
obrigações trabalhistas e previdenciárias

Apresentar e debater “Cases” de Boas Práticas na Gestão das
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e seus principais
resultados.

Gerar networking entre os participantes do Evento.

Objetivos



Executivos e Profissionais de 

Administração de Pessoal/ RH

Profissionais que atuam ou estão 

envolvidos com a Gestão  das 

obrigações trabalhistas e 

previdenciárias

Advogados

Contadores

Administradores e Economistas

Além de outros Executivos e 

Profissionais interessados no Evento

Público



Programação Período da  Manhã

Horários Tópicos Apresentação/Palestrantes

08:00 - 08:30 Recepção e Credenciamento Organização do Evento

08:30 - 08:35 Abertura Presidente do Evento

08:35 - 08:45 Apresentação inicial dos Patrocinadores Patrocinadores do Evento

08:45 - 10:20 Painel I: O cenário atual e o futuro das obrigações trabalhistas e previdenciárias no Brasil

08:45 - 09:25 - O que há de novo e quais as obrigações trabalhistas e previdenciárias estão tirando o “sono” dos Executivos e Profissionais de RH? Dra. 
Cristiane Ianagui Matsumoto, Sócia do Pinheiro Neto Advogados

09:25 - 10:00 - A Proposta de revisão/revogação da Reforma Trabalhista em discussão no PT – Partidos dos Trabalhadores, com base na contrarreforma 
trabalhista espanhola? Quais fundamentos e riscos desta proposta? Dr. José Eduardo G. Pastore, Advogado e Sócio da Pastore Advogados 

10:00 -10:20 - Perguntas dos Participantes contrarreforma da legislação trabalhista

Mediadora do Painel: Dra. Maria Lucia Ciampa Benhame Puglisi – Sócia e Advogada da BENHAME Sociedade de Advogados Associados e Diretora 
Presidente da APRES - Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais

10:20 - 10:30 Momento dos Patrocinadores Patrocinadores do Evento

10:30 - 11:00 Coffee Break e Networking Participantes do Evento

11:00 - 12:10 Painel II - Como as empresas estão colocando ESG e a LGPD em prática e seus principais impactos na gestão das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias.

11:00 - 11:25 - LGPD - Dr. André Gonçalves Zipperer, Sócio e Advogado do Zipperer e Minardi Advogados

11:25 - 11:50 - ESG - Vinicius Soares Rocha, Gerente Jurídico Trabalhista e de Relações Sindicais na Raízen

11:50 - 12:10 - Perguntas dos Participantes

Mediador do Painel: Dr. Costantino Savatore Morelo Junior, Advogado e Sócio Fundados da Savatore Morello Advogados



Programação Período da Tarde

Horários on Apresentação/Palestrantes

12:10 - 13:20 Almoço e Networking Participantes dos Evento

13:20 - 14:20 Painel III – As recentes e principais medidas de desburocratização na legislação trabalhista infralegal adotadas pelo Governo Federal e seus impactos e 
benefícios para as empresas e trabalhadores.

Dra. Christiana Fontenelle, Sócia do Bichara Advogados

Eduardo Gasparoto, Superintendente Legal no Banco BV

14:00 - 14:20 - Perguntas dos Participantes

Mediador do Painel: Fábio Cruz, Diretor Executivo na FC&Integrare, Soluções em Gestão de Pessoas e RH

14:20 - 15:20 Painel IV - Os principais fatores que estão impactando o aumento do FAP e do RAT. O que as empresas podem fazer para mitigar os impactos nos custos 
da Folha de Pagamento?

Prof. Dr. Hélio Gustavo Alves PhD , Sócio da HGA Advogados Associados

Dra. Anna Lee Carr De Muzio, Advogada com atuação em Direito do Trabalho, Previdenciário e Jurídico Corporativo

15:00 - 15:20 - Perguntas dos Participantes

Mediador do Painel: Ricardo Donner, Diretor Presidente e Sócio Fundador da NEXO CS

15:20 - 15:30 Momento dos Patrocinadores Patrocinadores do Evento

15:30- 16:00 Coffee Break e Networking Participantes do Evento

16:00 - 17:25 Painel V – Apresentação de Cases de Boas Práticas na Gestão das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

16:00 - 16:30 - “Case Utragaz“ - Daniella Kokay Arpiani, Consultora de Relações Sindicais  na Ultragaz

16:30 - 17:00 - “Case Mercado Livre” - Rogério Donizete Bandeira, Head Of Payroll & Benefits no Mercado Livre

17:00 - 17:25 - Perguntas dos Participantes

Mediador do Painel: Evandro Corado Oliveira, Sócio-diretor da Central Conuslt e Waldir Miranda de Mattos, Partner e Consultor de RH da Central Consult

17:25 - 17:30 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
Congresso Nacional de  Relações Trabalhistas e Sindicais – CONARTS 2021



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;

Distribuição de material promocional nas pastas 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;

Distribuição de material promocional nas pastas 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

Distribuição de material promocional nas pastas 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;

05 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 Trabalhista e Previdenciário, 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

Elisangela Deija
Assistente de Negócios e Marketing

(11) 3799-0729 (11)9 9564-0419

contato@centralconsult.com.br

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
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/

