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EDENRED EXPANDE A SUA OFERTA DE 

BENEFÍCIOS SOCIAIS NA BÉLGICA 
 

A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, colaboradores e 

comerciantes, acaba de anunciar um acordo de aquisição das empresas Merits & Benefits e 

Ekivita. Responsáveis pela gestão das plataformas líderes de mercado, a nível de interação e 

relacionamento entre empresas e colaboradores, estas duas empresas disponibilizam 

soluções digitais inovadoras no que respeita à melhoria de aspetos como a retenção, a 

motivação e o aumento do poder de compra dos colaboradores. 

 

 

A dupla aquisição da Merits & Benefits e Ekivita irá permitir à Edenred – já líder de mercado na 

Bélgica na área de Benefícios Sociais – expandir a sua oferta neste país e reforçar a sua 

posição de liderança no mercado Belga. 

 

Em conjunto, estas duas empresas disponibilizam a centenas de empresas clientes 

plataformas de e-commerce customizadas que permitem o acesso a promoções exclusivas 

numa rede composta por mais de 500 parceiros. Estas plataformas respondem às 

necessidades de perto de um milhão de colaboradores, melhorando o seu bem-estar, poder 

de compra e equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, através de ofertas especiais 

relacionadas com serviços de apoio à Infância, por exemplo. 

 

Após o sucesso da aquisição da ProwebCE, em França, estas aquisições irão fortalecer a 

oferta de Benefícios Sociais do Grupo, em termos de inovação digital, bem como 

desencadear oportunidades de cross-selling significativas para a Edenred, na Bélgica. Esta 

transação está, perfeitamente, em linha com a estratégia do Grupo assente em aquisições, 

que lhe permitam consolidar a sua posição de líder mundial em Benefícios Sociais. 

 

A aquisição das duas empresas será acrescida ao EBITDA do Grupo e refletida no seu lucro 

líquido a partir de 2019. 

 

“Líder em Benefícios Sociais na Bélgica, a Edenred irá, através desta aquisição, enriquecer a 

sua oferta e a sua proposta de valor no País, disponibilizando aos colaboradores Belgas acesso 

a um poder de compra adicional, e, simultaneamente, permitindo oportunidades de cross-

selling”, afirma Arnaud Erulin, Chief Operating Officer, Europe na Edenred. 

 

▬▬ 
 

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. 

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

programas publico-sociais 

 

Em Portugal, a Edenred 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. Cotada 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/ 
 

▬▬ 
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