
 

Ticket Log está entre as  

Melhores Empresas para Trabalhar no Sul, segundo ranking 

GPTW 
Este é o segundo ano consecutivo que a marca integra o ranking do Great Place To 

Work regional, em reconhecimento às iniciativas inovadoras em gestão de pessoas 

 
A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil,               

foi eleita, pelo segundo ano seguido, uma das melhores empresas para trabalhar na             

região Sul entre as empresas de médio porte. O ranking é conduzido pela consultoria              

global Great Place to Work® Institute (GPTW), em parceria com o Grupo RBS e o               

Grupo Hel. 

 

A premiação, que já está em sua 9ª edição, é composta pelas 60 melhores empresas               

localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O ranking é o                

padrão de excelência para a definição dos melhores ambientes de trabalho. 

 

“Estar entre as Melhores Empresas para Trabalhar do Sul é muito gratificante.            

Acreditamos, verdadeiramente, na importância da valorização do ser humano e isso se            

reflete em nossos programas e ações voltados para o dia a dia dos colaboradores,              

tornando suas rotinas mais leves, motivadoras e, consequentemente, mais produtivas.          

Receber este prêmio nos mostra que estamos no caminho certo para sermos, cada             

vez mais, uma forte marca empregadora e nos instiga a fazer cada vez mais e melhor”,                

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

 

As marcas da Edenred são reconhecidas por seus programas de valorização,           

desenvolvimento e reconhecimento dos colaboradores, a exemplo da EDU (Edenred          

Digital University), ferramenta educacional on-line e presencial; o sistema de gestão           

com foco em avaliação de performance e potencial; programas focados na retenção de             

talentos, nos benefícios e na remuneração variável; e os que proporcionam           

experiência internacional. 

 

 
 

 
 
 



 
No âmbito de bem-estar e saúde, a marca conta com ações e programas dentro da               

plataforma Viva Melhor, com o mapeamento de fatores de risco dos colaboradores e o              

Edenred na Medida, que visa mudança de hábitos. Combate ao tabagismo, apoio às             

gestantes e de gerenciamento de doenças crônicas e vacinação também integram as            

iniciativas da Ticket Log, juntamente com a oferta de benefícios como assistência            

médica e odontológica, cartão-farmácia, seguro de vida, Gympass e check-up para           

executivos. 

 

“A Ticket Log é uma marca responsável por oferecer ao mercado soluções inovadoras             

para uma mobilidade inteligente, com simplicidade nos processos e flexibilidade às           

necessidades de nossos clientes e usuários. Para nós, é fundamental que isso se             

reflita internamente também, promovendo e praticando as melhores práticas de          

recursos humanos”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Divisão de            

Frota e Soluções de Mobilidade Edenred Brasil. 

 

O GPTW avalia as práticas de recursos humanos, além do índice de confiança do              

colaborador para com a liderança e colegas, e o orgulho que sente com relação a seu                

trabalho. Além da participação da Ticket Log no GPTW Sul, a Ticket e a Repom, que                

também faz parte da Edenred Brasil, foram reconhecidas. A primeira como uma das             

Melhores Empresas para Trabalhar nas categorias Nacional, Saúde e Instituições          

Financeiras; e a segunda entre as regionais de Barueri. 

 

A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira, dia 5 de novembro, na Casa              

NTX, localizada na Av. das Indústrias, 1395 - Porto Alegre (RS). 
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