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Edenred Brasil vence Prêmio Jatobá e é Top5 em case do ano 
dentre 150 cases concorrentes 

 
Serviço de utilidade público promovido pelas marcas do grupo durante a crise dos 

combustíveis ocorrida em maio foi o diferencial destacado por profissionais do 
setor 

 

A Edenred Brasil, líder mundial em soluções transacionais para empresas, 

comerciantes e empregados, é vencedora do Prêmio Excelência e Inovação em 

PR – Troféu Jatobá 2018, na categoria Projetos Especiais. Com o case “Serviço 

de Utilidade Pública”, desenvolvido em conjunto com a RP1 Comunicação, o 

grupo se destacou dentre os 150 projetos inscritos ao apresentar o trabalho de 

comunicação para a prestação de serviço durante a grave crise de abastecimento 

ocorrida em maio em todo o País.   

 

O case destacou o trabalho de comunicação conjunto das marcas Edenred, Ticket 

Log e Ticket. Ao seguir as diretrizes atreladas ao posicionamento de marca “We 

connect, you win”, o grupo disponibilizou, em tempo real, as informações dos 

postos de combustíveis credenciados da Ticket Log que ainda tinham o produto 

disponível para abastecimento de veículos para todos os brasileiros. Somado a 

isto, a Ticket divulgou uma pesquisa que apresentava os impactos da crise dos 

combustíveis no consumo de alimentos e na relação empregador-empregado. Por 

fim ambas as marcas se uniram para uma pesquisa inédita sobre os impactos da 

crise na mobilidade urbana brasileira, incluindo transporte público e quem 

dependia de automóvel próprio para trabalhar. 

 

“Como uma empresa tecnológica e conectada, nosso compromisso foi o de levar 

a informação disponível em nossa base de dados para ajudar toda uma 

população que ficou desassistida durante a crise. Oferecer um serviço de utilidade 

pública foi a nossa contribuição para a sociedade, pois somos uma marca que 

conecta pessoas, e foi gratificante possibilitar essa ligação entre quem precisava 

e quem ainda tinha produto para oferecer à sociedade. A força de nossa 
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comunicação e de nosso relacionamento com a imprensa foram fundamentais 

para este sucesso!”, destaca Alaor Aguirre, Vice-Presidente Executivo da Edenred 

Brasil.  

 

O case “Serviço de Utilidade Pública” da Edenred Brasil também ficou entre os 

cinco melhores na categoria Relações com a Imprensa e foi finalista da categoria 

Case do Ano dentre todos os concorrentes da premiação. O Prêmio Excelência e 

Inovação em PR – Troféu Jatobá 2018 teve 151 projetos inscritos de 54 agências 

de comunicação de todo o Brasil. A comissão julgadora reuniu 44 profissionais do 

setor e elegeu cases em 11 categorias, nos segmentos Grande Agência e 

Agência-Butique. O reconhecimento, entregue no último dia 8, é uma realização 

do Gecom – Grupo de Comunicação Empresarial, integrado por Business News 

Online, Jornalistas Editora, Maxpress e Mega Brasil.  

 

Sobre a Edenred 

A Edenred é líder mundial em soluções transacionais para empresas, empregados e 

comerciantes. Disponíveis por meio de cartões, aplicativos móveis, plataformas on-line ou 

vouchers de papel, todas essas soluções significam maior poder de compra para 

empregados, gerenciamento de despesas otimizado para as empresas e negócios 

adicionais para os comerciantes credenciados.  

A oferta de produtos da Edenred no Brasil é baseada em três linhas de negócios:  

 Benefícios ao Trabalhador (Ticket, com os produtos Ticket Restaurante, Ticket 

Alimentação, Ticket Transporte, Ticket Cultura, Ticket Plus, Presente Perfeito e 

DuoCard).  

 Frota e Soluções de Mobilidade (Ticket Log no mercado urbano; Repom, no 

mercado rodoviário). 

 Soluções complementares, incluindo pagamentos corporativos (Accentiv’, com 

serviços de premiação, incentivo e fidelização, rede de vantagens, tecnologia 

para programas de relacionamento, eventos, viagens e marketing direto; 

Edenred Soluções Pré-Pagas, com soluções para o varejo, corporativo, 

consumidor final, entre outros) 
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No Brasil, são mais de 130 mil empresas-clientes, mais de 7 milhões de usuários e 

mais de 330 mil estabelecimentos credenciados, além de contar com 1.8 milhão de 

estabelecimentos credenciados à rede Mastercard no segmento de frete. Em 2017, 

conquistou o prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, da IT Mídia na categoria 

Serviços Financeiros, além do Valor Inovação, promovido pelo jornal Valor 

Econômico.  

 

O Grupo Edenred reúne uma rede de relacionamentos única, com 44 milhões de 

empregados, 770 mil empresas e instituições públicas e 1,5 milhão de comerciantes 

credenciados.  

 

Registrada na Bolsa de Valores de Paris, a Edenred está presente em 45 países e 

conta com cerca de 8 mil colaboradores. Em 2017, o Grupo administrou cerca de € 26 

bilhões em transações, das quais 78% foram feitas via cartões, dispositivos móveis ou 

internet. 

 

As logomarcas e outras marcas comerciais mencionadas e apresentadas neste texto 

são marcas registradas da Edenred S.A., de suas subsidiárias ou terceiras. Não 

podem ser usadas para fins comerciais sem autorização prévia e por escrito de seus 

proprietários.  

 

Siga a Edenred no LinkedIn: www.linkedin.com/company/22311673/  
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