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EDENRED CAPITAL PARTNERS INVESTE 

NA CANDEX, UMA SOLUÇÃO 

INOVADORA DE PAGAMENTOS 

CORPORATIVOS 
 

 

O Grupo Edenred, através da sua estrutura de capital de risco, a Edenred Capital Partners, 

adquiriu uma participação na start-up norte-americana Candex, especializada em 

monitorização de vendas e pagamentos, no âmbito de uma campanha global de fundraising 

de 35 milhões de dólares. Este investimento tem como objetivo financiar o crescimento da 

Candex e otimizar a solução na qual desenvolve a sua atividade. Este mesmo investimento 

irá também permitir à Edenred explorar uma vertente mais empreendedora na área de 

pagamentos corporativos, estando, assim, em linha com sua estratégia dedicada à inovação. 

 

A Candex é uma plataforma online que facilita as interações entre empresas e prestadores 

de serviços. Esta solução funciona como uma aplicação de pagamento B2C, possibilitando 

a velocidade e facilidade de pagamentos típicas das apps utilizadas por consumidores no 

mercado de pagamentos corporativos: as empresas podem estabelecer contacto com os 

prestadores de serviços através de um chat, monitorizar as suas atividades e o seu 

desempenho e pagar pelos serviços que prestam (transações acima dos 100 mil dólares) 

apenas através de alguns cliques. A tecnologia blockchain é utilizada para garantir a 

conformidade destas operações face aos registos do sistema financeiro. A Candex liga já 

milhares de empresas e prestadores de serviços em mais de cinquenta países. 

 

A Candex é a 11ª empresa apoiada pela Edenred Capital Partners, depois de outras como: 

Andjaro, Beamery, LCCC (La Compagnie des Cartes Carburant), ProwebCE e Zenchef.  

 

Edenred Capital Partners expande o seu âmbito de atuação 
 

Fundada em 2012 com o objetivo de apoiar projetos inovadores com um elevado potencial 

de crescimento, a Edenred Capital Partners está a investir em novas áreas de negócio, 

acompanhando desta forma, a transformação da própria Edenred. 

 

Tradicionalmente focado em players dedicados ao bem-estar no meio laboral e à tecnologia 

alimentar, este Fundo está atualmente a apoiar a diversificação do Grupo Edenred através 

de novas atividades em outras áreas de atuação, tais como: Fintech, Frota & Mobilidade e 

Pagamentos Corporativos. De referir que a Edenred Capital Partners está também a crescer, 

do ponto de vista geográfico, depois do primeiro investimento ter sido realizado nos E.U.A. 

 

Mais Informações sobre a Edenred Capital Partners em: edenredcapitalpartners.com. 

http://www.edenredcapitalpartners.com/
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▬▬ 
 

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

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

Representando todas 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 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 42 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/9198047/admin/updates/   

▬▬ 
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