Cargo X e Petrobras Distribuidora inauguram Sala do Caminhoneiro
na Rede Siga Bem
O espaço incorpora um novo formato, desenvolvido por meio de uma parceria entre as empresas, para melhorar o atendimento aos caminhoneiros
São Paulo, 28 de março de 2019 – A Cargo X, startup brasileira fundada em 2013, com o objetivo
de gerar eficiências por meio do uso de tecnologia e inteligência artificial no setor de logística do
Brasil, e a Petrobras Distribuidora inauguraram ontem (27.03) a Sala do Caminhoneiro – espaço
dedicado ao bem-estar do caminhoneiro, com ambiente para descanso, totalmente revitalizado e
com benefícios como máquinas de lavar roupas e muito mais. A parceria é exclusiva para a Rede
Siga Bem, formada por postos Petrobras rodoviários de excelência. A expectativa é que, mensalmente, cinco mil caminhoneiros passem pela Sala, instalada no posto Graal 125 Norte, na rodovia
dos Bandeirantes, km 125 - Santa Bárbara d’Oeste (SP).
A iniciativa faz parte do Clube de Benefícios Cargo X, no qual diferentes empresas fazem parte e
oferece diferentes vantagens como, por exemplo, desconto na compra de pneus, instalação de
rastreadores, dentre outras. Ao todo, a economia anual do caminhoneiro ao aderir ao programa
pode chegar, em média, a 14 mil reais.
“Queremos que o caminhoneiro tenha cada vez mais acesso a instalações modernas e confortáveis para facilitar o seu trabalho. Por isso, criamos a Sala do Caminhoneiro em parceria com
a Rede Siga Bem. Isso vai ao encontro do objetivo da Cargo X de oferecer cada vez mais fretes
customizados para caminhoneiros autônomos e proprietários de pequenas frotas em todo o
Brasil”, afirma Federico Vega, CEO e fundador da startup Cargo X.
Rede Siga Bem - A Rede Siga Bem é composta por postos Petrobras de excelência, localizados ao longo dos principais eixos rodoviários do país. Atualmente, conta com 96 postos, que possuem identidade
visual própria e que atendem a critérios de infraestrutura e serviços dedicados aos caminhoneiros.
“A capilaridade da rede de postos Siga Bem permite oferecer ao caminhoneiro, além da qualidade
dos produtos e serviços Petrobras, o conforto e a segurança no tempo necessário para seu descanso. Com a parceria da Cargo X, avançamos ainda mais no objetivo de melhor atender a esse
público tão importante para a BR”, afirma Marcelo Bragança, diretor executivo de Rede de Postos
e Varejo da Petrobras Distribuidora.
Sobre a Cargo X - Startup brasileira fundada em 2013, com o objetivo de se tornar a maior
empresa de tecnologia e revolucionar o setor de transporte e logística do país. A startup oferece uma forma inteligente de transportar cargas para os 250 mil caminhoneiros autônomos
ou proprietários de pequenas frotas cadastrados na plataforma, conectando-os diretamente
com os embarcadores. Com, cerca de 300 profissionais do Brasil e EUA, a companhia cresce
20% ao mês e tem a promessa de se tornar o próximo unicórnio brasileiro em 2019 de acordo
com o relatório da New York Times e CB Insights.

