
 

 
 

 

 

 ticketlog.com.br 

Ticket Log promove debate sobre eficiência na gestão de frotas 

em Goiás 

Próxima edição do Move Lab, que será realizada no dia 7, reforça as discussões com 

foco no desenvolvimento do setor de frotas nas empresas 

 

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

escolheu Goiânia para realizar a 12ª edição do Move Lab. No próximo dia 7, a marca 

promove um encontro especial sobre gestão de frotas, que vai reunir especialistas, 

clientes, parceiros e representantes que atuam no mercado para trocar experiências e 

se aprofundar em temas atuais de gestão de manutenção e abastecimento, além das 

inovações e tendências que vão impactar o mercado de transportes urbanos. 

 

“Por meio desses encontros, ampliamos o debate sobre o setor, a fim de desenvolver 

soluções que simplifiquem e flexibilizem a movimentação de pessoas e frotas, o que 

também contribui para potencializar nosso diálogo regionalmente”, afirma o diretor de 

mercado urbano da Ticket Log, Douglas Pina.  

 

Nas discussões, serão abordados os seguintes temas: soluções de abastecimento e 

manutenção para otimizar os recursos de dentro para fora; definição de estratégia 

para rede de postos e oficinas; dashboard gerencial como norteador de boas decisões; 

e gestão de frotas no futuro. Além dos debates, haverá apresentação de cases de 

empresas parceiras. 

  

O projeto Move Lab reforça o propósito transformador da Ticket Log de valorizar o 

tempo das pessoas para aproveitarem mais e melhor a vida, trazendo à tona a 

discussão do que é mais relevante em frotas, soluções de mobilidade que simplificam 

e flexibilizam o dia a dia e a conexão indispensável entre tecnologia e inteligência. Em 

2018, foram realizados nove eventos, que reuniram mais de 200 convidados e 130 

empresas, das quais 30 apresentaram boas práticas e cases desenvolvidos junto com 

a marca.  

 

Serviço: 

12º Move Lab – Manutenção e Abastecimento 
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Data: 7 de maio 

Horário: 14h às 18h  

Local: Av. Deputado Jamel Cecílio, 2550, Jardim Goiás 

Informações Ticket Log 

RP1 Comunicação 

Kelly Queiroz 

William Crispim 

edenred@rp1.com.br 
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