
I Fórum de Líderes do Mundo Corporativo
Líderes que inspiram, e que fazem a diferença no mercado e na sociedade



O Evento

A pandemia de Covid-19 acelerou diversas transformações no mundo

corporativo e neste cenário os Líderes do Mundo Corporativo precisam

ser cada vez mais ágeis e estratégicos para lidar com o ritmo

acelerado das mudanças, e se adaptarem rapidamente aos desafios

que à nova realidade se impõe. Nesse mundo VUCA/BANI, é

fundamental rever estratégias e antecipar ações para mitigar

potenciais ameaças e explorar novas oportunidades que agregue valor

ao negócio e o torne mais sustentável.

O cenário atual e futuro é cada vez mais desafiador para os Líderes do

Mundo Corporativo, pois o mercado demanda por Líderes e empresas

que tenha produtos e serviços inovadores e uma forte cultura de ESG

(Ambiental, Social e Governança) e que implementem e mantenham

ações de CX (Experiência do Cliente e EX (Experiência do

Funcionário), além de ações permanentes de inovação e

transformação digital, que proporcione crescimento sustentável e/ou

sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo.

Neste mundo VUCA/BANI, qual serão os skills mais valorizados para

os Líderes do Mundo Corporativo? Como conseguir resultados num

cenário cada vez mais complexo? Neste cenário, a Central Consult

decidiu realizar o I Fórum de Líderes do Mundo Corporativo com

o objetivo de debater temas e apresentar “CASES” de interesse

dos C-Level, Gestores de Pessoas, Executivos de RH, TI,

Marketing, Líderes de Transformação Digital, além, de outros

Executivos e Profissionais interessados em participar do Evento

INFORMAÇÃO      

ATUALIZAÇÃO  

DESENVOLVIMENTO  

REINVENÇÃO

NOVA VISÃO

NETWORKING

= OPORTUNIDADES

https://centralconsult.com.br/iforumlmc/

https://centralconsult.com.br/conarts2021/


Quando e onde?

25 de Novembro de 2021

(5ª feira) 

Das 08h:30m as  17h:30m

Evento Online

A Plataforma online do Evento, permite 

uma boa interação com os participantes



Apresentar e debater sobre os Líderes do Mundo
Corporativo de hoje e do futuro. Quais os principais
desafios e skills mais valorizados?

Apresentar e debater sobre Líderes que inspiram, e
que fazem a diferença no mercado e na
sociedade;

Apresentar e debater “CASES” de Líderes Tech's

que estão transformando negócios com

utilização de novas Tecnologias e Inovação

Apresentar e debates sobre os “CASES” de Líderes e
empresas que implantaram uma cultura de ESG
(Ambiental, Social e Governança), EX (Experiência
do Funcionário) e CX (Experiência do Cliente), e os
principais resultados alcançados na gestão de
pessoas e negócios.

Gerar networking virtual entre os participantes.

Objetivos



C-Level

Gestores de Pessoas

Executivos de RH

Executivos de TI e Inovação

Executivos de Marketing

Empreendedores

Líderes de Transformação Digital

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 - 08:40 Apresentação inicial dos Patrocinadores Patrocinadores do Evento

08:40 - 10:15 Painel I - Os Líderes do Mundo Corporativo de hoje e do futuro. Quais os principais desafios e skills mais valorizados?

▪ 08:40 - 09:15 - Angela Donaggio, Ph.D., M.Sc, Sócia-fundadora da Virtuous Company Consultoria e Educação Executiva e Professora dos cursos para
conselheiros do IBGC, FDC e cursos executivos da FGV, FIA e PUC-Rio.

▪ 09:15 - 09:50 - Fernando Moulin, Business Partner da Sponsorb

▪ 09:50 - 10:15 - Perguntas dos Participantes

Mediadora do Painel: Candice Gentil Fernandes, Diretora de Operações e Head da STATO PRIME

10:15 - 10:20 Momento dos Patrocinadores Patrocinadores do Evento

10:20 - 10:25 Pausa para Coffee Break Participantes do Evento

10:25 - 12:00 Painel II - Líderes que inspiram, e que fazem diferença no mercado e na sociedade

▪ 10:25 - 11:00 - André Villac Abucham - Sócio-diretor e Diretor-superintendente da Engeform Engenharia

▪ 11:00 - 11:35 - Edna Vasselo Goldoni, Presidente e Fundadora do IVG - Instituto Vasselo Goldoni e CEO da Vasselo Goldoni Desenvolvimento Humano

▪ 11:35 - 12:00 - Perguntas dos Participantes

Mediadora do Painel: Rosangela Mícoli Sampaio, Sócia e Consultora da Micoli Treinamentos e Desenvolvimento em RH Ltda 



Programação Período da Tarde

Horários Tópicos Apresentação/Palestrantes

12:00 - 13:30 Almoço e Networking Participantes dos Evento

13:30 - 15:25 Painel III - “CASES” de Líderes Tech's que estão transformando negócios com utilização de novas Tecnologias e Inovação

▪ 13:30 - 14:00 - André Folli, Chief Growth Officer da DP6

▪ 14:00 - 14:30 - Joao Alexandre Carvalho, Advisor de Estratégia e Inovação Digital para América Latina na Cargill

▪ 14:30 - 15:00 - Romeo Deon Busarello, Professor sênior da ESPM | INSPER | FIA | STARTSE e Investidor

▪ 15:00 - 15:25 - Perguntas dos Participantes

Mediadora do Painel: Lu Baldez, Especialista em Mudança Comportamental, Consultora de Liderança e Sócia Proprietária da Lú Baldez

15:25 - 15:30 Momento dos Patrocinadores Patrocinadores do Evento

15:30 - 15:40 Pausa para Coffee Break Participantes do Evento

15:40 - 17:30 Painel IV - “CASES “ de Líderes e empresas que implantaram uma cultura de ESG (Ambiental, Social e Governança), CX (Experiência do Cliente) e EX
(Experiência do Funcionário), e os principais resultados alcançados na gestão de pessoas e negócios.

▪ 15:40 - 16:10 - ”CASE” Employee Experience (EX) - Ana Alice Limongi Gasparini,  Diretora de RH na Neobpo

▪ 16:10 - 16:40 - ”CASE” ESG - Giancarlo Tomazim, Head Sustentabilidade e Responsabilidade Social (ESG) na Dexco

▪ 16:40 - 17:10 - ”CASE” CX  - Celso Tonet, Diretor de Operações de Atendimento e Call Center na Claro Brasil

▪ 17:10 - 17:30 - Perguntas dos Participantes

Mediadora do Painel: Claudia Leite, MSc, Chief Purpose Officer na HILO Estratégia e Propósito

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
I Fórum de Líderes do Mundo Corporativo



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;

Pode disponibilizar quantos convites quiser para os seus clientes e/ou Executivos de sua rede de 

relacionamento. 



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;

Pode disponibilizar quantos convites quiser para os seus clientes e/ou Executivos de sua rede de 

relacionamento. 



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;

Pode disponibilizar quantos convites quiser para os seus clientes e/ou Executivos de sua rede de 

relacionamento. 



COTA BRONZE
Valor R$ 2.500,00

Reciprocidades/Retorno do Investimento

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

Pode disponibilizar quantos convites quiser para os seus clientes e/ou Executivos de sua rede de 

relacionamento. 



“O I Fórum de Líderes do Mundo Corporativo 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/

