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Ticket fomenta a diversidade e empoderamento feminino na 

abertura do encontro “Mulheres de Sucesso” 

 

Evento vai abordar a importância da participação feminina no ambiente corporativo  

 

A Ticket, marca do setor de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, 

participa no dia 28 do painel Mulheres de Sucesso, no Espaço Gourmet AON, em São 

Paulo. Promovido pelo Instituto Vasselo Goldoni, o evento vai abordar os princípios do 

empoderamento feminino e a diversidade e é destinado a gestores da área de 

recursos humanos.  

 

A Ticket promove e estimula ações a favor do empoderamento feminino no ambiente 

corporativo. No ano passado, a Edenred Brasil, grupo francês que a marca faz parte, 

firmou compromisso com os Princípios do Empoderamento Feminino da ONU 

Mulheres e sua associação ao Movimento Mulher 360, juntando-se ao grupo de 45 

organizações que se comprometem e contribuem para o empoderamento econômico 

da mulher brasileira. 

 

“Sempre olhamos para a questão da equidade de gênero e para a participação 

feminina na organização. No grupo, contamos com 52% de mulheres no quadro de 

colaboradores, pois entendemos que a força feminina faz a diferença e traz grandes 

benefícios para o mundo corporativo. Estamos sempre em busca de novidades que 

nos ajudem a ampliar ainda mais nossas iniciativas de ascensão das mulheres. A 

Ticket é uma marca que multiplica benefícios e por isso compartilhamos esses 

conceitos para que mais pessoas possam ganhar cada vez”, ressalta José Ricardo 

Amaro, diretor de Recursos Humanos da Edenred Brasil.  

 

A marca é reconhecida pelas boas práticas em recursos humanos, com programas 

que valorizam, desenvolvem e reconhecem seus colaboradores, com ações que 

colocam privilegiam tanto o desenvolvimento das competências técnicas quanto 

pessoais. A marca também figura entre as melhores empresas para as mulheres 

trabalharem no Brasil.  
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O Mulheres de Sucesso está na décima edição e vai debater os temas com diversas 

personalidades, em formato de talk-show. O Instituto Vassalo Goldoni tem como 

objetivo fomentar o empoderamento feminino e contribuir para que as mulheres sejam 

capazes de conduzir suas próprias vidas. Mais informações pelo site 

https://institutoivg.com.br/.  

 

Serviço: 

Encontro: Mulheres de Sucesso 

Data: 28 de março de 2019 

Local: Espaço Gourmet AON 

Endereço: Alameda Campinas, 1070 – São Paulo, SP 

Horário: das 16h às 19h 

Palestra de abertura: José Ricardo Amaro, diretor de Recursos Humanos da Edenred 

Brasil 

Informações: https://institutoivg.com.br/. 
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