
 
Edenred Brasil e sua marca Freto, marcam presença no XXV 

Fórum Internacional Supply Chain 
Participação reforçará os benefícios da plataforma, que conecta transportadores 

autônomos ou frotistas com o embarcador  

 

A Edenred Brasil, por meio de sua Divisão de Frota e Soluções de Mobilidade para o                

mercado rodoviário, juntamente com a marca Freto, uma de suas mais recentes            

inovações para o mercado rodoviário, participará do XXV Fórum Internacional Supply           

Chain, que acontece de 23 e 25 de setembro, em São Paulo. 

 

“Em menos de um ano de operação, o Freto já tem proporcionado ganhos             

significativos em agilidade, pois simplifica todo o processo para a contratação de um             

transportador. O match, que é a conexão da disponibilidade da carga com o aceite do               

trabalho, é feito pelo smartphone e pode levar apenas 1 minuto. Uma relação de              

ganho de tempo e oportunidades para embarcadores e transportadores", explica o           

Head de Mercado Rodoviário da divisão de Frota e Soluções de Mobilidade Edenred             

Brasil, Thomas Gautier. 

 

O Freto terá seu estande próprio para mostra todos os seus benefícios e também será               

tema de case que abordará experiências de sucesso que transformaram o setor, que             

será apresentado em 23 de setembro, às 14h30, pelo gerente de operações do Freto,              

Otávio Fonseca. 

 

O XXV Fórum Internacional de Supply Chain & Expo é considerado um dos principais              

encontros de executivos do setor no País e acontece entre 23 a 25 de setembro, no                

Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo. As inscrições podem ser realizadas pelo site             

https://www.forumilos.com/ 

 

Informações Edenred 

RPMA Comunicação 

Kelly Queiroz 

William Crispim 
 
 

 
 
 

No Brasil, a Edenred é integrada pelas marcas Ticket®, Ticket LogMD, Accentiv’®, Repom® e Edenred Soluções Pré-Pagas. 
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