
 
 

Edenred marca presença no WTW com soluções inovadoras 

para gestão de mobilidade 

 
Entre 6 e 10 de novembro, a Divisão de Frota e Soluções de Mobilidade do Grupo 

mostra ao mercado os diferenciais de suas soluções, que têm como objetivo 

revolucionar a mobilidade no País 

 

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

representada pelas marcas Ticket Log e Repom, está presente no WTW (Welcome            

Tomorrow) 2019, participando de palestras e apresentando suas soluções no maior           

evento sobre futuro com foco em mobilidade da América Latina, que acontece na             

capital paulista, até 10 de outubro.  

 

“O maior ativo que podemos oferecer, tanto para os nossos clientes como para a              

sociedade como um todo, é o tempo. A mobilidade é um aspecto fundamental do              

nosso negócio e trabalhamos para simplificar e flexibilizar a movimentação de pessoas            

e cargas, onde quer que estejam”, afirma Jean-Urbain Hubau (Jurb), Diretor-Geral da            

Divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil. “Por isso, nosso             

trabalho incessante de desenvolvimento de soluções inovadoras que auxiliem o          

mercado a ter uma mobilidade inteligente e eficaz”, completa o executivo.  

 

Como patrocinadora oficial do Fleet Village, a Ticket Log conta com um estande que              

promoverá ativações lúdicas que demonstram a importância da melhor gestão do           

tempo na rotina das pessoas, muito atrelada à incorporação de soluções inteligentes.            

Seus porta-vozes incentivarão ainda o debate sobre Inteligência Aumentada, Inovação          

na Gestão de Manutenção e o Futuro do Trabalho, com participação em quatro             

palestras e painéis nas Arenas destinadas ao conhecimento.  

 

Já a Repom, líder e pioneira no segmento de soluções de gestão e pagamento de               

despesas para o transporte rodoviário de carga e que usa toda a sua expertise de               

mercado para atuar como uma ‘LogFintech’, levará ao evento o seu Head de Mercado              
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Rodoviário, Thomas Gautier para falar sobre a “HumanoLogística”. Em duas palestras,           

falará sobre o comportamento do setor, partindo do ponto que a população mundial             

está cada dia mais urbana, as novas tecnologias surgem e são amplamente adotadas             

de forma exponencialmente rápida, os consumidores estão mudando a forma de           

comprar, consumir, se divertir e a logística faz parte dessa revolução.  

 

Palestras 
HumanoLogística  
Palestrante: Thomas Gautier, Head de Mercado Rodoviário da divisão de Frota e            

Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil 

Datas: 7/11 (quinta-feira) e 8/11 (sexta-feira) 

Horários: 17h35 (7/11) e 17h (8/11) 

Local: Palco Arena Tomorrow (7/11) e Palco Arena Fleet (8/11) 

 

Inteligência Aumentada  
Palestrante: Ariane Negrão, Gerente de Produto Ticket Log, pertencente à divisão de            

Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil 

Data: 8/11 (sexta-feira) 

Horário: 16h10 

Local: Arena Fleet 

 

Como a tecnologia, inovação e comportamento do condutor estão mudando a           
gestão da manutenção 
Palestrante: Jefferson Fernandes, Diretor Comercial da Solução de Manutenção da          

divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil 

Data: 9/11 (sábado) 

Horário: 16h05 

Local: Arena Fleet 

 

O Duelo a favor do Tempo 
Palestrante: Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da divisão de Frota e Soluções             

de Mobilidade da Edenred Brasil 
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Data: 9/11 (sábado) 

Horário: 17h20 

Local: Arena Nomad  

 

Serviço 
WTW 2019  
Datas e horários:  

06 a 09 de novembro – 08h às 21h 

10 de novembro – 10h às 17h 

Local: São Paulo Expo  
Endereço: Rod. dos Imigrantes, KM 1,5, São Paulo – SP  

Mais informações: https://www.wtw19.com.br/  

 

Informações Ticket Log 

RPMA Comunicação 

Kelly Queiroz 

Mariana Geraldine 

edenred@rpmacomunicacao.com.br 

 

RPMA Comunicação 

Tel.: 11 5501-4655 l 5102-4146 

www.rpmacomunicacao.com.br 
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