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Ticket apoia debates sobre gestão de pessoas no Recife 

 

As edições do Experiência CriaRH vão trazer diferentes temas ao longo do 

ano, abordando questões como liderança e o futuro do trabalho 

 

A Ticket, marca da Edenred Brasil, pioneira no setor de benefícios de refeição 

e alimentação, apoia a Experiência CriaRH, uma série de debates sobre 

gestão de pessoas que antecede o Congresso Brasileiro de Criatividade e 

Gestão de Pessoas, ambos promovidos pela CriaRH Consultoria. O primeiro 

aconteceu nesta quinta-feira (28), no auditório do Empresarial Riomar, no 

Recife, e abordou o tema O Futuro do Trabalho e A Liderança Evolutiva. Cada 

edição conta com um conteúdo diferente, para estimular a atualização 

profissional. Todos os eventos serão realizados na capital pernambucana. 

 

“Esses encontros são muito importantes para multiplicar o conhecimento e 

promover a troca de experiências. A Ticket, que é referência em gestão de 

pessoas, estimula esse debate, a fim de contribuir com a atualização de 

profissionais de todos os segmentos, conectando-os com as tendências e as 

boas práticas em recursos humanos”, ressalta Denise Coelho, diretora de 

Marketing da Ticket. 

 

Com o patrocínio, a Ticket reforça sua participação e seu apoio a fóruns e 

congressos voltados à área de recursos humanos, que contribuem para o 

compartilhamento de experiências entre corporações e profissionais do setor. 

Com mais de 130 mil empresas-clientes no Brasil, a marca é considerada uma 

referência em gestão de pessoas e desenvolve processos e soluções 

inovadoras para multiplicar benefícios aos seus colaboradores, clientes, 

beneficiados e comerciantes.  
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A Experiência CriaRH possibilita aos participantes ter contato com os mais 

modernos conceitos, métodos e ferramentas do mercado em gestão 

corporativa. As discussões também são uma oportunidade de interagir com 

líderes e empreendedores. São seis eventos ao longo do ano, que antecedem 

o Congresso Brasileiro de Criatividade e Gestão de Pessoas, programado para 

outubro, na capital pernambucana. 
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