
 

 
 

 

 

 

CIO da Edenred Brasil e Américas apresenta seu case de 

eficiência operacional em evento de tecnologia  

 

Luiz Adolfo G. Afonso, Laga, participa da primeira edição do Addere Day, que 

vai debater processos e práticas na era digital 

 

Na próxima quinta-feira, dia 11, o CIO da Edenred Brasil e Américas, Luiz 

Adolfo G. Afonso, o Laga, participa da primeira edição do Addere Day, que vai 

debater a otimização de processos nas instituições na era digital. O encontro, 

organizado pela Addere Solutions, terá a presença de executivos de grandes 

corporações e vai abordar o uso da tecnologia em processos de atendimento 

ao cliente e seus impactos financeiros. 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 País, 

investe em inovação pela paixão que tem pelos clientes, buscando soluções 

inovadoras e simples, que facilitem o dia a dia. 

 

Laga vai apresentar o case Eficiência Operacional através de TI na Edenred. 

Na palestra, o executivo vai mostrar as práticas utilizadas na empresa para o 

desenvolvimento de processos de excelência em tecnologia. “O investimento 

em novas tecnologias é fundamental para a eficiência operacional de qualquer 

organização, afinal, a transformação digital acontece em todos os níveis e 

experiências das nossas vidas. Na Edenred, investimos na digitalização de 

soluções e de processos internos, pois traz grandes benefícios para a evolução 

do negócio. Nesse debate, vamos compartilhar nossa experiência, a fim de 

contribuir com mercado”, ressalta Laga. 

 

Em sua primeira edição, o Addere Day vai focar as discussões em tecnologia e 

evolução digital. O encontro será promovido no auditório do Hotel Unique, em 



 

 
 

 

São Paulo, e contará com a presença de executivos de grandes empresas, de 

vários setores da economia. A participação é gratuita.  

 

Serviço: 

Addere Day 

Data: 11 de abril de 2019 

Local: Hotel Unique 

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

Horário: das 8h às 12h30 

Entrada gratuita. 
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