
 

Ticket Log participa de Fórum Internacional para gestores de 

frotas, em São Paulo 
Marca está entre os destaques da programação do maior evento voltado para o setor 

de locação de veículos 

 

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

tem presença confirmada no XIV Fórum Internacional do Setor de Locação, que            

acontece em 1° e 2 de outubro, em São Paulo. A marca, que também é a                

patrocinadora máster do evento, participa de debate sobre as transformações da           

mobilidade urbana, com Eduardo Fleck, Head da Solução de Manutenção da divisão            

de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil. 

 

O porta-voz participará da mesa de debate “Uma jornada pelo compartilhamento:           

desafios das locadoras, experiências digitais e os novos transformadores da          

mobilidade urbana”, que acontece em 2/10, às 16h30, e contará com a presença de              

líderes do setor de gestão de frotas e de locadoras de veículos.  

 

“Queremos mostrar como é possível ter uma gestão mais fluída dos gastos com             

manutenção e abastecimento através de ferramentas que proporcionam benefícios e          

economia para locadoras”, explica Eduardo Fleck, Head da Solução de Manutenção           

da divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil. 

 

A Ticket Log é referência em seu mercado por proporcionar soluções modernas e             

inovadoras para a gestão de frotas. A marca alcançou o número de mais de 300 mil                

veículos gerenciados por meio de sua solução de Gestão da Manutenção. Em 2018,             

com o volume de 8,7 milhões de peças trocadas nos automóveis acompanhados pela             

ferramenta, seria possível reconstruir do zero o equivalente a 500 automóveis. Na            

análise do total de peças trocadas no último ano, 60% estão relacionados a itens              

preventivos, como óleo, filtros de óleo e de ar-condicionado, e de desgaste por tempo,              

como discos de freio, pneus e baterias.  

 

 
 

 
 
 



 
Além da mediação da mesa redonda, a Ticket Log terá um estande para apresentar              

suas soluções de manutenção e gestão de abastecimento para o segmento de            

locadoras.  

 

O XIV Fórum Internacional do Setor de Locação é uma realização da Associação             

Brasileira das Locadoras de Automóveis - ABLA, e é considerado o maior encontro do              

setor que propõe um novo olhar para o aluguel de veículos, e discute os novos               

conceitos de mobilidade e compartilhamento. 

 
Serviço 
XIV Fórum Internacional do Setor de Locação  
Quando: 1 e 2 de outubro de 2019 

Horário: a partir das 9h 
Local: TRANSAMERICA EXPO CENTER - Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - 

Santo Amaro – São Paulo - SP 

 
Mesa de debate - Uma jornada pelo compartilhamento: desafios das locadoras,           
experiências digitais e os novos transformadores da mobilidade urbana 

Dia: 2/10 

Horário: 16h30 

Programação completa: http://forum2019.abla.com.br/ 

 

Informações Ticket Log 
RPMA Comunicação 

Kelly Queiroz 
William Crispim 

edenred@rpmacomunicacao.com.br 
 

RPMA Comunicação 
Tel.: 11 5501-4655 l 5102-4146 

www.rpmacomunicacao.com.br 
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