
 
Edenred Brasil modera debate sobre os desafios das empresas 

na gestão de pessoas em Fórum de RH, em São Paulo  
Diretor de Recursos Humanos será o moderador de painel que reúne líderes de 

recursos humanos durante o 18º Fórum Líder RH  

 

A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, comerciantes e           

empregados e que integra as marcas Ticket, Ticket Log, Repom e Edenred Soluções             

Pré-Pagas no Brasil, estará representada pelo seu Diretor de Recursos Humanos,           

José Ricardo Amaro, no 18º Fórum Líder RH, que acontece do dia 25 de setembro, em                

São Paulo.  

 

O executivo será o moderador do painel: Como preparar a empresa para o próximo              

desafio: cultura, novas formas de trabalho e saúde mental, que receberá gestores de             

organizações, como Itaúsa, Magazine Luiza e Parker Hiniffin, para debater o impacto            

dos novos desafios do RH na cultura organizacional. 

 

“Quando se quer levar uma organização a um novo patamar, é preciso estar à frente               

das transformações que vão modificar as relações de trabalho. Mediar esse encontro é             

uma oportunidade de ampliar as discussões sobre o impacto dessas mudanças na            

cultura das organizações e nos conectarmos com outros pontos de vistas para            

compartilharmos como temos adotado iniciativas inovadoras na gestão de pessoas",          

explica o Diretor de Recursos Humanos da Edenred Brasil, José Ricardo Amaro. 

 

A Edenred é reconhecida por suas práticas de RH inspiradoras e por inovar em              

conceitos e na flexibilidade, como com o modelo de trabalho home office, do qual a               

Ticket é uma das pioneiras na implementação. Além desse formato, reconhecido como            

benchmark, os colaboradores contam ainda com o flexplace, que torna a rotina mais             

dinâmica. “Nesse modelo, a jornada é mais flexível, e os colaboradores exercem suas             

funções fora do escritório um ou dois dias por semana, conseguindo organizar seus             

compromissos pessoais e profissionais, o que aumenta o nível de engajamento e gera             

maior produtividade”, completa Amaro. 

 
 
 

 
 
 

No Brasil, a Edenred é integrada pelas marcas Ticket®, Ticket LogMD, Accentiv’®, Repom® e Edenred Soluções Pré-Pagas. 



 
O painel mediado pelo diretor da Edenred terá início às 16h. O encontro também              

provocará os gestores a trazerem seus pontos de vista sobre as mudanças mais             

relevantes ocorridas em suas organizações e como estão tratando aspectos          

relacionados à área da saúde mental, como depressão, ansiedade e burnout.  

  

O 18º Fórum Líder RH – Vivências Criativas é organizado pelo Grupo RH, que tem 27                

anos de atuação no mercado de gestão de pessoas, e acontece no dia 25 de               

setembro, no Espaço JK, em São Paulo. As inscrições podem ser realizadas pelo site:              

https://www.gestaoerh.com.br/pt_br/eventos-e-treinamentos/7076-18-forum-lider-rh 
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No Brasil, a Edenred é integrada pelas marcas Ticket®, Ticket LogMD, Accentiv’®, Repom® e Edenred Soluções Pré-Pagas. 
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