
 
Ticket participa de encontro com lideranças sobre a relação 

entre saúde das equipes e desempenho das empresas 
 

Jornada Diálogos Regionais, organizada pela consultoria GPTW, será realizada 

no dia 12, no Rio de Janeiro 

 

A Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, é             

apoiadora da jornada Diálogos Regionais, organizada pela consultoria Great         

Place to Work. A última rodada do ano dos Diálogos, que será promovida em              

12 de novembro, no Rio de Janeiro, tem como propósito discutir temas            

relevantes e que impactam o cenário corporativo. Com debate sobre ambientes           

tóxicos, como eles comprometem a saúde dos funcionários e prejudicam o           

desempenho das empresas, o evento traz reflexões com o objetivo de auxiliar            

as organizações a se manter competitivas no mercado e atrativas às novas            

gerações. 

 

“Ao longo do ano, apoiamos cinco rodadas dos Diálogos Regionais,          

promovidos pelo GPTW. A Ticket entende que iniciativas como essas são           

fundamentais para o debate de tendências e a interação entre lideranças. Por            

meio de nosso apoio, contribuímos com a troca de conhecimentos sobre as            

melhores práticas adotadas pelos RHs, além de estimular a reflexão sobre o            

comportamento das organizações, sobre mecanismos para ampliar o        

engajamento e a motivação dos colaboradores, e sobre ferramentas para          

promover o aumento da produtividade nas empresas”, destaca Denise Coelho,          

Diretora de Marketing da Ticket.  

 

Com a participação no evento, a marca, considerada uma referência por suas            

práticas de gestão, constante inovação e modernização de processos e          

soluções para multiplicar benefícios aos seus colaboradores, clientes,        

beneficiados e comerciantes, reforça seu apoio e participação a fóruns e           

 
 
 

 



 
congressos que contribuam com iniciativas relacionadas ao tema e a          

importância do compartilhamento de experiências entre corporações e        

profissionais do setor. 

 
 
 

Serviço 

Diálogos Regionais GPTW – RJ 

Quando: 12 de novembro de 2019 

Horário: das 8h30h às 11h 

Onde: JW Marriot Hotel 

Endereço: Av. Atlântica, 2600, Copacabana – Rio de Janeiro, RJ  

Inscrições https://conteudo.gptw.com.br/dialogos-regionais-rio-de-janeiro. 

 

Informações Ticket 
RPMA Comunicação 

Carina Eguia 
Mariana Geraldine 

edenred@rpmacomunicacao.com.br 

 

RPMA Comunicação 
Tel.: 11 5501-4655 l 5152-4146 

www.rpmacomunicacao.com.br 
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