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Ticket Log está entre os destaques do prêmio Maiores e Melhores 

do Transporte 

Marca é indicada pelo terceiro ano consecutivo como uma das melhores prestadoras de 

serviços para o setor de transportes 

 

A Ticket Log, marca da Edenred Brasil e líder no setor de gestão de frotas e soluções de 

mobilidade para o mercado urbano, está entre as vencedoras do Prêmio Melhores e 

Maiores do Transporte. Com a indicação pelo terceiro ano consecutivo, a marca desponta 

entre as dez melhores empresas na categoria Automação e Informática, no ranking 

organizado pela OTM Editora, que revela as organizações que se destacaram por sua 

atuação em 2018. 

 

“Esse é um reconhecimento que reflete o espírito empreendedor de nosso time e o 

respeito e a paixão pelos clientes, combustíveis que nos fazem inovar cada vez mais, 

para seguir oferecendo ao mercado soluções modernas e inovadoras”, destaca o diretor-

geral de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, Jean-Urbain Hubau (Jurb). 

 

A Ticket Log ficou em sétimo lugar, na categoria Automação e Informática, na publicação, 

que traz o ranking das melhores e maiores em todos os modais do setor de transportes 

(rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial), como também das melhores empresas 

de implementos, carrocerias, pneus, logística e de soluções para o segmento, com base 

nas dez maiores receitas operacionais. 

 

Sobre a Ticket Log 

Criada a partir da aliança entre Ticket Car e Ecofrotas, a Ticket Log atua no segmento de 

gestão de despesas corporativas no Brasil, por meio de gestão de abastecimento, 

manutenção e outras soluções integradas. Acumulando 25 anos de experiência, a Ticket 

Log se torna a marca mais completa do mercado nacional, entregando soluções em 

mobilidade para empresas de todos os tamanhos. Atualmente, conta com 27 mil 

empresas-clientes, administra 1 milhão de veículos em sua base de clientes e possui 

uma rede de mais de 36 mil comerciantes credenciados. Com o compromisso de 

transformar a maneira de gerir despesas e pensar a mobilidade de forma mais inteligente, 

a Ticket Log oferece soluções que atendem integralmente às diversas necessidades de 
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empresas de todos os portes, oportunizando a modernização de seus negócios, a 

simplificação da rotina de trabalho e a sustentação dos resultados: 

• Ticket Car: destinado a empresas com necessidades de pagamento de combustível de 

forma ágil e fácil.  

• Ticket Fleet: destinado a empresas com necessidades especializadas de gestão de 

frotas. 

 

A Ticket Log é parte da Edenred, líder mundial em soluções transacionais para 

empresas, empregados e comerciantes, que conta com mais de 2,6 milhões de cartões 

de abastecimento emitidos e cerca de 6 bilhões de litros de combustível administrados 

por suas soluções. O Grupo também integra as marcas Ticket, Repom, Accentiv’ e a 

Edenred Soluções Pré-Pagas, pioneiras nos segmentos de benefícios ao trabalhador, 

frota e soluções de mobilidade e incentivos e recompensas, que, juntas, corresponderam 

a mais de 2 bilhões de transações realizadas em 2016. Além disso, em 2017, foi 

ranqueada como uma das 500 Maiores Empresas do Sul, do Grupo Amanhã; Melhores e 

Maiores do Transporte em Automação e Informática, pela OTM Editora. 

 

Mais sobre a Ticket Log:   

www.ticketlog.com.br  

www.facebook.com/TicketLog  

www.linkedin.com/company-beta/10914356  
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