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A compra da VR pela Sodexo em agosto do ano passado não foi o suficiente para tirar a Ticket, 
Accor Services, da liderança do setor de vales-benefício nacional, posição que ocupa há 32 anos. 
Mas a disputa ficou apertada entre as concorrentes francesas.  
 
A Ticket Services mantém a liderança com um volume de negócios de R$ 6,7 bilhões em 2007, 
resultado 6,3% superior ao de 2006. A Sodexo - agora sem o "h" devido a uma mudança 
internacional da logomarca da companhia - e cujo ano fiscal termina em agosto, divulgou um 
faturamento de R$ 3,4 bilhões, ainda não considerados os resultados da compra da VR, concluída 
oficialmente há cerca de uma semana.  
 
A expectativa da Sodexo para 2008 é chegar a um volume de negócios de R$ 7,3 bilhões. Mas a 
Ticket promete que não vai deixar a liderança tão cedo. A expectativa da empresa é atingir neste 
ano um faturamento de R$ 7,5. "Nossa meta é crescer 12% neste ano", afirma o diretor-geral da 
Accor Services, Oswaldo Melantonio Filho. "E o mercado deve crescer 10%", acrescenta.  
 
A Visa Vale, empresa dos bancos Bradesco, BB Banco de Investimentos e ABN Amro Real, deve 
ter fechado o ano com uma movimentação de R$ 4,8 milhões, com média de crescimento de 20% 
ao ano, o que a levaria para um volume de negócios de R$ 5,7 bilhões beste ano.  
 
Até então, a expectativa geral era de que a Sodexo ultrapassaria a Ticket após a compra da VR. 
Inclusive, a empresa chegou até a divulgar que assume a liderança neste ano. Mas não será tão 
simples assim. Primeiramente, a Sodexo vai ter que mostrar que consegue fazer a integração 
entre as partes de maneira eficiente, isto é, mantendo os clientes da VR e crescendo em sua base 
própria de clientes.  
 
De qualquer forma, o País tem hoje o retrato da disputa mundial do setor de vales-benefícios 
mundial, disputado entre as duas gigantes, mas com um diferencial: a Visa Vale já informou que 
também quer a liderança e que deve conquistá-la até 2009, com uma média de crescimento e 
20% ao ano.  
 
A estratégia da Ticket é expandir os negócios com base no crescimento de clientes e diversificação 
de produtos - diminuindo assim a dependência dos produtos subsidiados pelo Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT). E comprando outras empresas. "Estamos monitorando as 
possibilidades, mas não está fácil comprar. As empresas estão caras, mas buscamos bons 
negócios que tenham eficiência, boa rentabilidade, qualidade de pessoal e novas tecnologias", diz.  
 
Atualmente, os produtos voltados para o PAT representam 80% da receita da Ticket. A meta, no 
entanto, é chegar até 2010 com uma participação de 65%, o restante viria de outros produtos, 
como o Ticket Car, serviço voltado para a gestão de frotas. Aliás, um dos produtos que mais 
cresce na carteira da empresa. Em 2007, sua base de clientes aumentou 33%. São mais de 4 mil 
empresas-clientes, num total de 220 mil veículos administrados.  
 
Em comunicado divulgado para a imprensa, a Sodexo também informa que deve começar a atuar 
no segmento de gestão de frotas, serviço que já fazia parte do portfólio da VR. Segundo José 
Roberto Arruda, diretor de marketing da Sodexo, esse é o único produtos que não fazia parte do 
portfólio da empresa. "Esse serviço representava 5% do faturamento da VR, mas vamos dobrar 
essa carteira", afirma.  
 
A sinergia entre as empresas começou nesta semana, e Arruda garante que não haverá cortes de 
funcionários. Entretanto, a marca VR deve, lentamente, ir desaparecendo do mercado. "Vamos 
trabalhar com a marca Sodexo", diz.  
 



Estratégia  
 
Para vencer a concorrência, a Ticket ainda guarda alguns produtos na manga, como a 
possibilidade de trazer ao Brasil o Ticket Vacance (férias) e o Ticket Cultura - este último já pronto 
e só esperando uma decisão do governo federal quanto as possibilidades de subsídios. "Ainda 
temos o modelo de benefícios flexíveis, que ainda não é permitido pela legislação brasileira", 
afirma. Trata-se de um programa de gerenciamento customizado de benefícios, que leva em 
conta as necessidades individuais dos usuários. "O Ticket Alimentação não precisa ser igual para 
um funcionário solteiro e uma pessoa com três filhos e a empresa pode gerenciar essa demanda", 
explica.  
 
Além disso, a empresa conta com sua própria plataforma de gerenciamento e processamento de 
cartões, lançada em 2007 com investimentos de R$ 20 milhões. De acordo com Melantonio, esse 
serviço pode reduzir os custos da empresa pois "possibilita maior eficiência, segurança e 
autonomia na gestão de cartões e vai integrar multiprodutos". E ser repassado aos clientes, 
especialmente, de pequenas e micro empresas, um segmento ainda pouco explorados, mas com 
grande volume de vendas.  
 
"Fechamos 2007 com uma média de 800 contratos por mês pelo canal de vendas eletrônicos 
Ticket Express", afirma, ressaltando que 50% dos novos contratos ainda pedem produtos em 
papel.  
 

 

 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 mar. 2008, Administração&Serviços, p. C4. 


