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A EDENRED CAPITAL PARTNERS INVESTE 25 

MILHÕES DE EUROS EM START UP: FRETLINK 

 
Através da sua estrutura de capital, a Edenred Capital Partners, o Grupo Edenred, líder mundial 

em soluções de pagamento para o mercado profissional, está a investir na start-up francesa 

Fretlink, especialista na digitalização de transportes rodoviários de mercadorias. A Edenred 

Capital Partners é o principal investidor, contribuindo com 25 milhões de euros na fase de 

angariação. 
 

 

A Edenred Capital partners investe em negócios de inovação, com um grande potencial de 

crescimento, nas áreas relacionadas com as atividades da Edenred. O objetivo é enaltecer o 

ecossistema do grupo, através de sinergias importantes com as empresas apoiadas. 

 

Já a Fretlink, a décima terceira empresa apoiada pela Edenred Capital Partners, realiza 

ligações entre remetentes industriais e a maior rede de operadoras locais na Europa, através  

de um novo padrão para a empresa de transportes rodoviários de mercadorias. Graças à sua 

tecnologia inovadora, a start-up é pioneira na transição do setor, alinhando-o com as práticas 

do futuro, que visam aprimorar a performance dos seus players através de uma abordagem 

compreensiva, relacionada com o principal desafio do mercado. 

 

Enquanto orquestradora de fluxos, a plataforma da Fretlink providencia recomendações com 

base na análise de dados de transporte, automatiza processos operacionais e adota uma 

abordagem compreensiva para os custos associados ao transporte e organizações, 

permitindo que os contratantes europeus protejam, façam a gestão e otimizem os seus planos 

de transporte, melhorando assim o desempenho geral da sua cadeia de mercadorias. 

 

A Fretlink também se destaca pelo seu papel enquanto parceira das diferentes 

transportadoras , permitindo-lhes sustentar e desenvolver os seus negócios, oferecendo-lhes 

novas oportunidades de desenvolvimento com acesso facilitado ao mercado e a um 

conjunto de novas ferramentas para aprimorar a sua perfomance e afirmar o seu serviço de 

qualidade. 

 

Fundada em 2016, em Paris, a Fretlink já está ligada a 400 transportadores regulares, como a 

P&G e a Candia (Grupo Sodiaal), com 5.000 empresas de transporte por toda a Europa, 

atingindo uma receita de 15 milhões de euros em 2018. 

 

Esta nova fase de financiamento, depois de outras duas já realizadas, vem permitir que a 

Fretlink passe a investir no seu desenvolvimento internacional e melhorar as suas soluções, 

primariamente criando uma plataforma de serviço com o objetivo de providenciar as 

transportadoras europeias, com um alcance de benefícios comerciais e serviços que lhes 

permita sustentar e desenvolver o seu negócio na compra de carrinhas, equipamento e 
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acessórios a preços reduzidos, otimizando a gestão do preço do combustível e acessos a 

serviços. Estes são apenas alguns dos benefícios que esta plataforma oferece para facilitar a 

vida dos condutores. 

 

 

Edenred, um player mundial na área da frota e mobilidade 

 

A Ederend é um dos lideres mundiais no mercado da frota e mobilidade, com mais de 35 

soluções lançadas em 20 paísesCom mais de 20 anos de experiência na América Latina, a 

Edenred está a acelerar o seu desenvolvimento na Europa e Ásia. 

 

Este novo investimento vem reforçar o extenso ecossistema da Edenred na área dos 

transportes rodoviários na Europa, juntamente com a sua subsidiária UTA - o segundo principal 

player europeu no setor dos cartões de combustível multimarcas .  

 

Philippe Dufour, Vice-presidente Executivo e de Investimentos Alternativos da Edenred, 

enalteceu a  importância desta parceria: “A Edenred, enquanto player principal no mercado 

da frota e mobilidade na Europa e pelo mundo, através da sua estrutura capital, Edenred 

Capital Partners, está entusiasmada por poder contribuir para o desenvolvimento da Fretlnk, 

uma empresa promissora, detentora de uma plafatorma eficiente que pretende simplificar o 

mercado de transportes rodoviários europeus, com um grande potencial, e ajudar a criar 

soluções para o futuro da mobilidade e frota.”. 

 

Já Paul Guilemin, co-fundador da Fretlink, mostra-se motivado com esta parceria: “Com o 

lançamento da nossa plataforma de serviços, a nossa prioridade é ajudar as transportadoras 

regionais da Europa a desenvolverem e a sustentarem o seu negócio, dando-lhes acessos 

apropriados e fluxos  lucrativos, bem como uma varieade de serviços com condições 

vantajosas. Os nossos modelos e práticas estão a sofrer transformações radicais e acreditamos 

que a colaboração com estes espcialistas do setor vão impulsionar o início da mudança. 

Estamos felizes por ver a Edenred Capital Partners juntar-se à Fretlink, uma aventura que vai, 

certamente, ajudar a construir o futuro do setor dos transportes rodoviários.” 

 

 

Para mais informações sobre a Edenred Capital Partners: www.edenredcapitalpartners.com 

 

▬▬ 

 
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) 

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

programas publico-sociais 

 

Em Portugal, a Edenred conta com 500 mil utilizadores que efetuam diariamente transações numa rede de milhares 

de comerciantes afiliados. 

 

A nível internacional, o Grupo reúne uma rede exclusiva de 47 milhões de utilizadores, 830 mil empresas e instituições 

públicas e 1,7 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 2017, o Grupo fez a gestão de cerca de 2.5 biliões de transações 

móveis. 

 

http://www.edenredcapitalpartners.com/
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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 

  Inês Esteves 

  +351 218 917 700    

  ines.esteves@edenred.com 

 

Relações com investidores e acionistas 

 

Solène Zammito 

+33 (0)1 74 31 88 68 

solene.zammito@edenred.com 

 

Loïc Da Silva 

+33 (0)1 74 31 87 09 

loic.dasilva@edenred.com 
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