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Ticket renova parceria para o Conalife 2019 

 

Marca apoia o evento, que destaca o papel feminino no ambiente de trabalho e 

a equidade de gêneros 

 

Pelo terceiro ano consecutivo, a Ticket, marca do setor de benefícios de 

refeição e alimentação da Edenred Brasil, vai patrocinar o Conalife – 

Congresso Nacional de Liderança Feminina. Promovido pela Associação 

Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), o encontro vai promover o debate 

sobre o protagonismo e a liderança das mulheres nas companhias, destacando 

a equidade de gênero e a diversidade em todos os segmentos e níveis 

hierárquicos da sociedade. A marca desenvolve iniciativas que reforçam o 

papel feminino no ambiente de trabalho e, por isso, apoia o congresso.  

 

“A Ticket sabe da importância do papel da mulher no ambiente corporativo e 

tem incentivado cada vez mais a promoção do diálogo sobre esse tema na 

empresa. Por essa razão, valorizamos os múltiplos papéis que elas 

desempenham. Nosso apoio ao Conalife, pelo terceiro ano seguido, tem o 

propósito de multiplicar a representatividade feminina nas corporações, o que 

tem sinergia com nossos valores, que sintetizam a valorização humana e a 

diversidade nas empresas”, destaca Denise Coelho, diretora de Marketing da 

Ticket.  

 

A Ticket é reconhecida pelas boas práticas em recursos humanos e figura entre 

as melhores empresas para as mulheres trabalhar no Brasil, com programas 

que valorizam, desenvolvem e reconhecem suas colaboradoras. No ano 

passado, a Edenred Brasil, grupo francês do qual 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 
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45 organizações que se comprometem e contribuem para o empoderamento 

econômico da mulher brasileira. 

 

Para este ano, o Conalife 2019 vai desenvolver os debates com base no tema 

Liderança 4.0 – Um novo olhar sobre nós. As discussões vão abordar como a 

globalização e o uso de inteligência artificial, computação cognitiva e 

metodologias ágeis estão revolucionando a sociedade, os negócios e as 

formas de liderança. E também como a revolução 4.0 exige a adaptação e a a 

resiliência das pessoas em suas vidas pessoais e profissionais. 

 

Serviço: 

Conalife 2019 

Data: 23 de maio de 2019 

Local: Hotel Unique 

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700, Jardim Paulista – São Paulo, SP 

Horário: das 8h às 17h 

Informações: http://www.conalife.org.br. 
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