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Ticket apoia GEP Brasil 2019 e reforça a importância do uso da 

tecnologia em gestão de pessoas 

Congresso discutirá a transformação digital dentro das empresas e os benefícios na 

relação com os colaboradores  

 

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

Brasil, patrocinará o XIII Congresso de Gestão Estratégica de Pessoas (GEP Brasil 2019), 

que será realizado no dia 16 de maio, no Centro de Convenções, em Ribeirão Preto, SP. 

Este é o terceiro ano consecutivo em que a marca apoia o evento, que tem como tema 

Transformação Digital: Impactos e Desafios do RH e vai mostrar como as empresas 

podem utilizar a tecnologia para potencializar seus resultados. A organização é da 

Associação Brasileira de Recursos Humanos, regional de Ribeirão Preto (ABRH-SP).  

 

“As empresas estão cada vez mais dinâmicas e olhando para o uso da tecnologia não só 

no desenvolvimento de produtos e serviços, mas também em áreas essenciais, como o 

RH. Por isso, a Ticket sempre apoia eventos como esse por entender que a troca de 

experiências é importante para o crescimento empresarial. É fundamental estarmos 

conectados com as ideias e assim, ajudamos na atualização dos profissionais e 

multiplicamos o conhecimento”, explica Denise Coelho, Diretora de Marketing da Ticket. 

 

Durante o congresso, serão abordados os seguintes temas: Panorama da Transformação 

Digital no Brasil; Novos Padrões Levam a Novos Resultados; Transformação Digital na 

Prática, com a apresentação de cases de sucesso; Gamificação em Capacitação e 

Mudança de Cultura Organizacional; O Lado Humano da Transformação Digital; e, por fim, 

Um Salto do RH Tradicional Para o RH Influencer. São esperados cerca de 200 

profissionais da área de gestão e de recursos humanos do interior paulista. Mais 

informações pelo site: http://gepbrasil-abrhsp.cohros.com.br/ 

 

Serviço: 

GEP Brasil 2019 – XIII Congresso de Gestão Estratégica de Pessoas 

Data: 16 de maio 

Horário: das 8h às 18h30 

http://gepbrasil-abrhsp.cohros.com.br/
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Local: Centro de Convenções de Ribeirão Preto - Rua Bernardino de Campos, 999, Centro 

– Ribeirão Preto, SP 

Informações: http://gepbrasil-abrhsp.cohros.com.br/  
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Andrea Natali 

William Crispim 

edenred@rpmacomunicacao.com.br 

 

RPMA Comunicação 

Tel.: 11 5501-4655 l 5102-4146 

www.rpmacomunicacao.com.br 
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