
A evolução no mundo dos fretados



Por quê?
O Fretadão decidiu revolucionar a forma como o transporte
de colaboradores é realizado nas empresas, tornando todo
o processo mais simples, otimizado e eficiente, assim
como deve ser.  

Unindo o fretamento, inovação e tecnologia garantimos o
transporte de milhares de pessoas todos os dias.

Com uma plataforma tecnológica completa, nós atuamos
em todas as etapas do serviço de transporte, escolhendo
os veículos, criando rotas, dando suporte para operação
diária e otimizando toda a operação continuamente.

Para quem?
Gestores

Recursos Humanos
Facilities

Financeiro
Compras

Suprimentos



O que
oferecemos

Redução de custos
Economia de até 50% com o transporte de
colaboradores, através da roteirização otimizada e o
modelo de fretamento compartilhado.

Gestão
Gestão dos veículos, itinerários e atendimento dos
passageiros. O Fretadão cuida de tudo para você e
para sua empresa, garantindo que os colaboradores
cheguem pontualmente nos seus destinos.

Controle
Saiba tudo o que está acontecendo. Através da nossa
plataforma extraia relatórios de toda operação e dos
embarques dos colaboradores a qualquer momento.



Reunimos as informações de endereço dos seus
colaboradores e através do nosso roteirizador levantamos
todos os itinerários e veículos necessários para atender às
suas necessidades. 

Fazemos uma análise completa, incluindo o uso do vale-
transporte - caso necessário - formando a melhor
combinação de transporte para sua empresa.

Como funciona
1. Roteirização



Juntamente com os nossos parceiros,
providenciamos os veículos necessários para
viabilizar a operação, além de auxiliar individualmente
cada colaborador sobre os seus pontos.

Todos os veículos são equipados com rastreador de
localização em tempo real, controle de acesso e
possuem o selo de qualidade Fretadão.

Como funciona
2. Implantação Rastreador

que fornece localização em
tempo real

Selo de qualidade

Controle de acesso
para identificar a entrada de
cada colaborador



O Fretadão cuida de tudo para você, além de te dar
controle e visão sobre toda a sua operação.

Nossa equipe cuida da monitoração diária e em
tempo real de todas as suas linhas, juntamente com o
atendimento aos colaboradores no momento do
embarque e no dia a dia.

Como funciona
3. Gestão

Painel de gestão
e controle

Monitoramento
de veículos

Atendimento
aos passageiros

Otimização
contínua



Roteirização
otimizada
continuamente Fazemos uma análise constante dos seus itinerários,

considerando novas admissões e demissões, para
garantir a otimização contínua da ocupação dos
veículos e assegurar tempo de viagem e custos
adequados.

Frota sempre no tamanho ideal



Escolha o modelo ideal para
sua empresa

Fretamento particular Fretamento compartilhado



Nesse modelo os veículos da sua operação serão
utilizados somente pelos seus colaboradores, sem
nenhum compartilhamento, dando a você o controle
total sobre os veículos. 

Fretamento particular
Sua operação sob seu total controle



Revolucionamos a locação de veículos fretado.
Nossa plataforma desenha as melhores rotas e
permite o compartilhamento de veículos entre
empresas e pessoas. Assim, você paga somente
pelos assentos que utilizar.

Optando por esse modelo de fretamento , você
garante a máxima economia com custos de
transporte, e ainda, não precisa se preocupar
com ocupação de assentos.

Fretamento compartilhado
Pague por assentos individuais e não por veículo



Acompanhar o dia a dia da operação, saber quem
embarcou em tempo real. Tudo isso pode ser feito
pelo seu painel exclusivo para que você tenha o
controle de tudo.

Tenha acesso a todas informações

Plataforma de
gestão e controle



Emita relatórios personalizados como quem está
utilizando o benefício e os horários queos
colaboradores estão chegando na empresa.

Relatórios da operação e de uso
Dados estratégicos de forma
simples e rápida



Seus funcionários contarão com o nosso aplicativo
cheio de funcionalidades, onde terão acesso às
informações atualizadas dos pontos de embarque e
desembarque, além de acompanharem o fretado em
tempo real, eliminando perdas e atrasos. 

Comodidade na palma das mãos

Aplicativo para
passageiros



Atendimento especializado para tirar dúvidas e
auxiliar os seus colaboradores em qualquer momento.

Afinal, somos feitos de pessoas para pessoas, e nosso
objetivo é proporcionar a melhor experiência com
transporte para todos diariamente.

Suporte completo para todos

Atendimento 24h

Chat Whatsapp

TelefoneE-mail



Em mudança de endereço a Decolar tinha o desafio de
reter seus talentos e prover um transporte com
qualidade e baixo custo.

Atualmente seus mais de 300 funcionários são
atendidos pelo Fretadão em linhas compartilhadas que
chegam a dar uma economia de 40% nos custos.

Compartilhamento: seu transporte
sob medida

Até 40% 
de redução
alcançada

Cases de sucesso



Através de nosso software, a DHL conta com o apoio
na contratação. A empresa tem um comportamento
de contratar cerca de 150 novos colaboradores por
mês e o Fretadão é parte fundamental desse
processo, indicando e qualificando os currículos de
acordo com a logística de transporte, sempre
buscando o menor custo de transporte e uma
malha sob medida sem a necessidade de transporte
público complementar.

Contratação de colaboradores sob
medida baseado na malha de transporte

Cases de sucesso



Em Belém do Pará a grande dificuldade do cliente era
conseguir manter seus custos e aumentar a
qualidade de veículos, sempre que fazia uma cotação
de mercado os preços eram 20% superiores. O
Fretadão chega para colocar veículos novos, com
melhor atendimento e reduzindo 5% em custos.

Qualidade e baixo custo

Cases de sucesso



Quem confia em nós



Prêmios e reconhecimentos



Fale conosco
Otimize o transporte para colaboradores
de forma completa, reduza custos e
transforme os resultados da sua empresa.

www.fretadao.com.br

comercial@fretadao.com.br

(11) 4858-1340 (somente ligações)

(11) 4210-3365 (somente Whatsapp)

https://www.instagram.com/fretadao/
https://www.facebook.com/fretadao/
https://www.linkedin.com/company/usefretadao
https://www.youtube.com/channel/UC8LPB1Aq8NUMIR6tmmhGx8A
https://www.fretadao.com.br/

