
II Fórum de Teletrabalho e 

Home Office
Aspectos jurídicos, operacionais e de gestão, 

impactos e desafios do Teletrabalho e Home Office 

no atual cenário econômico brasileiro!



O Evento

A forma de trabalhar assume novos
horizontes e formatos, e o trabalho remoto
vem quebrando paradigmas e obtendo
excelentes resultados para as empresas e
trabalhadores.

O Teletrabalho e Home Office vem
aumentando significativamente,
principalmente após a Reforma Trabalhista
e pelas limitações impostas pela Pandemia
da Covid-19, porém a correta implantação
de um bom Programa de Teletrabalho e
Home Office, requer a observância de
aspectos jurídicos, operacionais,
ergonômicos e de gestão, a fim de
assegurar uma boa produtividade dos
trabalhadores e mitigar riscos trabalhistas.

INFORMAÇÃO      

ATUALIZAÇÃO  

DESENVOLVIMENTO  

REINVENÇÃO

NOVA VISÃO

NETWORKING

= OPORTUNIDADES

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

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


Quando e onde?

25 de Março de 2021

(5ª feira) 

Das 8:00 as  12:30h

Evento Online

A Plataforma online do Evento, permite uma 

boa interação com os participantes



Apresentar e debater os impactos e desafios do

teletrabalho e home office para a produtividade e saúde

dos trabalhadores no Brasil, após a Covid-19;

Analisar e debater Como a Justiça do Trabalho vem

julgando as ações trabalhistas dos trabalhadores em

regime de Teletrabalho e Home Office e como prevenir

futuras reclamações trabalhistas?

Analisar e debater os impactos, riscos e benefícios da

Ergonomia nos Programas de Teletrabalho e Home Office;

Analisar e debater os impactos dos Programas de

Teletrabalho e Home Office na produtividade e

qualidade de vida dos trabalhadores;

Analisar e debater “CASES” de Boas Práticas de

Teletrabalho e Home Office;

Propor soluções para a melhoria de gestão dos Programas

de Teletrabalho e Home Office;

Propiciar a troca de conhecimentos e experiências com

os Palestrantes do Evento.

Objetivos



Executivos e Profissionais de RH

Gestores de Pessoas

Administradores e Economistas 

Advogados

Executivos de TI

Além de outros Executivos e Profissionais 

Interessados no Evento

Público



Programação
II Fórum de 

Teletrabalho e Home Office

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 – O Teletrabalho e Home Office no Brasil 

08:30 - 09:00 – Impactos e desafios do home office para a produtividade e saúde dos colaboradores no Brasil,  Filipe Talamoni Fonoff, Professor de Pós em 
Gestão de Pessoas na FIA e Coordenador da Pesquisa FIA Employee Experience – FEEx.

09:00 - 09:30 – Como a Justiça do Trabalho vem julgando as ações trabalhistas dos trabalhadores em regime de Teletrabalho e Home Office e como 
prevenir futuras reclamações trabalhistas? - João Pedro Eyler Póvoa, Sócio no Bichara Advogados.

09:30 - 10:10 - - Quais os impactos, riscos e benefícios da Ergonomia nos Programas de Teletrabalho e Home Office, Tatiane Cristina Zaccaro, Gerente 
de Saúde e Benefícios Corporativo, Luiza Cristina de Melo, Ergonomista e Elizabete Brito Garcia, HR Manager,  na Solar Coca-Cola

10.10 - 10:30 - Perguntas dos Participantes

Mediadora do Painel: Evandro Corado Oliveira, Socio Diretor da Central Consutl, Treinamentos, Assessoria e Consultoria Ltda

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

10:40 - 12:30 Painel I - “Cases” de Boas Práticas de Teletrabalho e Home Office no Brasil 

10:40 - 11:10 - “Case K2 Partnering”, Bruna Marcucci Pedro, Legal & Compliance Manager na K2 Partnering Solutions do Brasil

11:10 - 11:40 - “Case Intel” – Telma Gircis Satyro Amador, Líder de RH da Intel América Latina e Canadá

11:40 - 12:10 - “Case” - “Case Heineken”, Juliana Tabegna Wei, Director Human Resources na The HEINEKEN Company

12:10 - 12:30 - Perguntas dos Participantes

Mediadores do Painel: Waldir Miranda de Mattos, Socio da Central Consult, Treinamentos, Assessoria e Consultoria Ltda e Luciana Cavalcanti Costa, 
Especialista em Saúde Corporativa

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 Teletrabalho e Home Office



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;

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 I Fórum de Teletrabalho e Home Office 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/

