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EDENRED ENTRA NO MUNDO DA VELA E 

PATROCÍNA ATLETA FRANCÊS 
 

A Edenred, líder mundial em soluções transacionais, acaba de apoiar, sob a forma de 

patrocínio, o velejador francês Emmanuel Le Roch, que participa, pela primeira vez, na corrida 

da Route du Rhum, na categoria Classe 40. A lendária corrida transatlântica terá início a 4 de 

novembro de 2018, em Saint-Malo, em França. 

 

 
 

Campeão de França na Classe Catamarã, entre 1991 e 1993, Emmanuel Le Roch já 

navegou em todas as classes de Vela, com velejadores como Laurent Bourgnon e Jean 

Maurel em trimarans de competição de 60 pés, entre os quais se destacam o Primagaz, o 

Foncia, o Bayer e o Rexona. Em 2012, 2013 e 2014,  o velejador francês ganhou a 

competição Spi Ouest France e, em 2017-2018, participou na Regata Transquadra, umas das 

competições mais emblemáticas na atividade náutica. Em 1995, Emmanuel Le Roch fundou 

a Nautic Sport, em Carnac (França), que se especializou em veleiros da classe Dingue e, 

rapidamente, expandiu a sua área de atuação para uma unidade de negócio dedicada a 

barcos a motor, localizada em La Trinité-sur-Mer, na Bretanha, em França. 

 

Questionado sobre as razões que o levaram a particpar na corrida da Route du Rhum, 

Emmanuel Le Roch diz ser “um sonho de infância que se irá concretizar graças à Edenred”. 

 

Com o apoio do Grupo Edenred e dos seus 8.000 colaboradores, o velejador está a 

preparar-se para o seu maior desafio pessoal e desportivo: uma corrida transatlântica num 

barco monocasco de 12 metros de comprimento. 
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Edenred aumenta o alcance da sua marca 

 

Dando continuidade à iniciativa de rebranding da marca, iniciada em 2017, a Edenred 

continua a reforçar a sua identidade e diferenciação, junto dos 44 milhões de utilizadores 

das suas soluções, das 770 mil empresas clientes a quem fornece serviços e produtos e aos 

1,5 milhões de estabelecimentos parceiros, através de múltiplas ações, entre as quais se 

destaca agora e, pela primeira vez, um patrocínio desportivo.  

Ao escolher uma atividade como a Vela e ao permitir que um velejador participe na sua 

primeira grande corrida individual, o Grupo promove os seus valores basilares: a 

imaginação, a simplicidade e o respeito. 

 

“A Edenred está orgulhosa por apoiar Emmanuel Le Roch na edição de 2018 da corrida. O 

seu carácter e valores personificam o espírito empreendedor que impulsiona as pessoas do 

Grupo. O Emmanuel pode contar com o apoio e entusiasmo dos nossos 8 mil colaboradores 

nesta aventura”, afirma Bertrand Dumazy, Chairman e Chief Executive Officer do Grupo 

Edenred. 

 

Saiba mais sobre o barco da Edenred através do vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ9eenBT5IU  

 

 
 

 

Sobre a corrida Route du Rhum 

 

A Route du Rhum, que começa a 4 de novembro de 2018, em Saint-Malo (França), e termina 

em Guadalupe (Caraíbas), celebra, este ano, o seu 40º aniversário.  Iniciada em 1978, esta 

célebre corrida transatlântica individual ocorre de quatro em quatro anos, percorrendo uma 

rota de 3.510 milhas náuticas entre Saint-Malo e Pointe-à-Pitre (Guadalupe). Aberta à 

participação de barcos monocascos e multicascos, esta competição inclui cinco categorias: 

Ultimes, Multi 50, IMOCA, Classe 40 e Rhum Class. Este ano são esperados 120 velejadores na 

linha de partida desta edição. 

 

▬▬ 
 

A Edenred é o líder mundial em soluções transacionais para empresas, colaboradores e comerciantes. Soluções estas 

que podem ser entregues através de cartões, aplicações móveis, plataformas online ou vales de papel. 

Representando todas as elas, um aumento real do poder de compra dos colaboradores, uma gestão otimizada dos 

custos para as empresas e um aumento do volume de negócios para os comerciantes afiliados. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ9eenBT5IU
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Em Portugal é fornecedor do Cartão Refeição mais utilizado no País, baseando a sua oferta em três linhas de negócio: 

 Benefícios para o Colaborador (Euroticket Refeição, Euroticket Creche, Euroticket Estudante e Euroticket 

Formação) 

 Soluções complementares, como incentivos e recompensas (Cheques Automóvel e Compliments) e 

programas publico-sociais 

 

A Edenred em Portugal tem mais de 400 mil utilizadores que efetuam diariamente transações numa rede de milhares 

de comerciantes afiliados. 

 

A nível internacional, o Grupo reúne uma rede exclusiva de 43 milhões de utilizadores, 750 mil empresas e instituições 

públicas e 1,4 milhões de comerciantes afiliados. 

Listada na bolsa de valores da EuroNext Paris, a Edenred opera em 45 países, com cerca de 8 mil colaboradores. Em 

2016, o Grupo fez a gestão de cerca de 20 mil milhões de euros em transações, das quais 70% foram realizadas via 

cartão, dispositivo móvel ou web. 

 

Os logotipos e outras marcas mencionadas e apresentadas neste comunicado de imprensa são marcas registradas 

da Edenred S.A., das suas subsidiárias ou terceiros. Não podem ser utilizados para fins comerciais sem o consentimento 

prévio por escrito dos seus proprietários.  

 

Siga a Edenred no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edenred-portugal/ 

 

 

▬▬ 

 

CONTACTOS 
 

Relações com a Imprensa 

 

 

Anne-Sophie Sibout 

+33 (0)1 74 31 86 11 

anne-sophie.sibout @edenred.com 

 

Anne-Sophie Sergent 

+33 (0)1 74 31 86 27 

anne-sophie.sergent@edenred.com 

 

Matthieu Santalucia 

+33 (0)1 74 31 87 42 

matthieu.santalucia@edenred.com 

 

Relações com a Imprensa em Portugal 

Joana Vilhena 

+351 919 001 181 

joana.vilhena@edenred.com 

Relações com a Route du Rhum  

(Categoria Classe 40) 

 

Lea Launay 

+33 (0)6 77 13 19 80 

launay.lea@gmail.com 
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