
Vale-refeição deve movimentar R$ 20 bilhões 
Maximiliano Fernandes 
por Fernando Teixeira, Camila Abud, Roberto Muller, Márcia Raposo e Milton Paes 
 
O mercado de serviços que envolve o famoso benefício popularmente conhecido como vale-
refeição —inicialmente, um tipo de cheque de papel que garantia aos trabalhadores o benefício 
de alimentação fora do lar, depois, de compras, e, hoje, até mesmo de abastecimento de 
combustíveis— movimentou no ano passado cerca de R$ 16 bilhões no Brasil. Por conta de um 
cenário otimista na economia e das altas taxas de carteiras assinadas, impulsionadas também 
pelo número cada vez maior de pessoas que saem da informalidade e abrem pequenas, micro 
e médias empresas, a previsão do setor é que a área de convênio de refeições caminhe para 
fechar o ano com faturamento de até R$ 20 bilhões. Líder desse mercado, com 39% do market 
share do segmento, a Ticket, braço de negócios do grupo Accor, espera aumentar sua 
presença no País e fechar 2008 com a cifra de R$ 7,5 bilhões.  
 
Para falar sobre esse mercado, o programa Panorama do Brasil recebeu Maximiliano 
Fernandes, gerente de Marketing da Ticket, em entrevista conduzida pelo jornalista Roberto 
Müller, junto da editora-chefe do DCI, Márcia Raposo, além de Milton Paes, da rádio Nova 
Brasil FM. Abaixo, trechos da entrevista. 
 
Roberto Müller: Como anda esse mercado? Que níveis de renda de trabalhador ele 
atinge, e como vocês estão dentro disso?  
 
Maximiliano Fernandes: O mercado de alimentação e de refeições conveniadas começou no 
Brasil em 1976, com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), criado em abril 
daquele ano. O mercado cresce de forma exponencial. Para se ter uma idéia, um ano depois 
da implantação, em 1977, tínhamos uma média de 760 mil trabalhadores no programa, e 
cerca de 1.300 empresas. Passados 32 anos, temos 10 milhões e 140 mil empresas 
beneficiadas pelo programa de alimentação do trabalhador. 
 
Márcia Raposo: Qual a participação da Ticket nesse mercado? 
 
Maximiliano Fernandes: O mercado no ano passado fechou com um volume de negócios de 
R$ 16 bilhões e caminha para fechar este ano com R$ 20 bilhões. A Ticket deve fechar o ano 
de 2008 com R$ 7,5 bilhões; no ano passado, fechamos com R$ 6,7 bilhões, em volume de 
negócios — o que nos dá uma participação de 39%. A empresa foi a primeira a chegar no 
mercado, e é a líder.  
 
Roberto Müller: A tal ponto que o nome "ticket" é usado comumente. Os 
concorrentes devem ficar irritados quando um cliente liga para fazer um contrato e 
diz: "Gostaria de contratar um tíquete". Apesar de ser uma marca empresarial, 
acabou virando um sinônimo... 
 
Maximiliano Fernandes: Ele virou sinônimo de categoria, exatamente como o senhor 
comenta. É muito comum que as empresas façam o contraponto e solicitem os tíquetes. 
 
Milton Paes: Existe basicamente uma diferenciação entre tíquete-refeição e tíquete-
alimentação. O que se percebe é que muitas empresas cadastradas que aceitam os 
dois têm clientes que fazem compra com o vale-refeição, principalmente em 
pequenos varejos. Gostaria que comentasse os benefícios oferecidos ao trabalhador. 
 
Maximiliano Fernandes: O tíquete-restaurante foi o nosso primeiro serviço, implantado em 
1976, e o de alimentação foi implantado em 1990. O primeiro se destina à compra de uma 
refeição em restaurantes, bares, lanchonetes e similares. O de refeição é para o trabalhador 
comprar alimentos in natura, com os quais ele prepara a refeição fora do horário de trabalho, 
provavelmente com sua família.  
 
Roberto Müller: Pode ser usado em lojas de varejo e supermercados?  
 



Maximiliano Fernandes: Exatamente. As compras podem ser feitas em padarias, açougues, 
supermercados. O único ponto em que os dois produtos convergem é a padaria, onde o 
trabalhador pode adquirir produtos in natura e também pode fazer uma refeição.  
 
Milton Paes: Quais as vantagens para as empresas? 
 
Maximiliano Fernandes: Fundamentalmente, o programa de alimentação do trabalhador traz 
isenção de alguns encargos, como INSS, FGTS e uma dedução do Imposto de Renda àquelas 
empresas que optam declarar pelo lucro real. A dedução pode chegar a até 4%. Outra 
vantagem é imaginar como seria uma empresa pagar o trabalhador com R$ 100,00 em 
dinheiro e o mesmo valor em benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A 
primeira modalidade passaria a custar à empresa, no final do período, um total de R$ 134,00, 
enquanto pelo PAT custaria R$ 56,00. 
 
Roberto Müller: Qual o porquê desta cifra de R$ 134,00? 
 
Maximiliano Fernandes: Porque passa a ter encargos sobre os benefícios. Isto fica mais caro 
do que os R$ 100,00 disponibilizados. 
 
Roberto Müller: Se for via tíquete, custa a metade?  
 
Maximiliano Fernandes: Exatamente. Os mesmos R$ 100,00 passam a custar R$ 56,00. 
 
Milton Paes: Pode-se observar que os bilhetes de papel estão ficando de lado. Os de 
plástico funcionam como um débito automático? 
 
Maximiliano Fernandes: O processo de revolução do papel para o cartão foi iniciado pela 
própria Ticket, em 1992, quando implantou o cartão `chipado' Ticket Car para abastecer 
veículos automotores. Quando implantamos o produto, identificamos que ele facilitaria não só 
o abastecimento como também a identificação de frota; por isso foi feito o cartão com chip, 
que permite o controle. Em 1998 nós migramos o tíquete de alimentação do papel para o 
cartão e em 2003, o tíquete-restaurante. Ele funciona como um cartão de débito. O funcionário 
recebe o valor destinado à sua alimentação durante o mês. No caso de um restaurante, o 
trabalhador faz transações diárias, nos 22 dias úteis. O benefício médio diário é de R$ 15,00. 
 
Márcia Raposo: A Ticket, como uma empresa terceirizada, funciona para o 
contratante quase como um banco? Como são realizadas as transações de RED, as 
operações por trás desta operação financeira? Há um banco, ou uma financeira, nos 
bastidores?  
 
Maximiliano Fernandes: A Ticket não tem nenhum banco por trás. É uma operação na qual 
a empresa contratante distribui o benefício aos funcionários, e estes se utilizam do benefício 
nas redes de estabelecimentos. Os estabelecimentos que aceitam o produto recebem 
reembolso da Ticket. O que aconteceu, Márcia, foi que em 2004, a Ticket lançou o Ticket 
Parceiro, feito para os estabelecimentos com o objetivo de ajudá-los. Assim, ao invés de 
descontar os valores e receber em conta, recebe-se o valor dentro do cartão Ticket Parceiro e 
passa-se a comprar os insumos em atacadistas de outras redes. 
 
Márcia Raposo: O que penso é o seguinte: se a empresa faz o depósito no dia 5 de 
cada mês, o funcionário terá o decorrer do mês para utilizá-lo. É um dinheiro que 
ficará parado. O mercado financeiro é algo muito ágil e pode fazer um recebível em 
cima disto. Os departamentos financeiros das empresas teriam como se calçar com o 
volume que fica ali, por isto pensei na movimentação enquanto não ocorre o saque 
do valor total. E o restaurante é um tíquete maior. 
 
Maximiliano Fernandes: Claro que existe um ciclo financeiro, como a senhora comentou, 
uma vez que o funcionário recebe, por exemplo, no dia 5 e usa parte deste dinheiro, 
principalmente no caso do tíquete restaurante; com o de alimentação geralmente se faz uma 



ou duas compras de uma vez. O tíquete médio do de alimentação esta na faixa de R$ 200,00 e 
o de restaurante, de R$ 250,00 a R$ 270,00. 
 
Milton Paes: Maximiliano, hoje, no sistema de cartão você passa o cartão e digita um 
código e faz a transação. É cobrada uma taxa do comerciante. Ele não recebe o valor 
integral, mas ganha no volume. No caso da alimentação, dá-se da mesma forma. É 
cobrada uma taxa do comerciante?  
 
Maximiliano Fernandes: Existe uma taxa de administração cobrada dos estabelecimentos. A 
vantagem para o comerciante é que o programa expandiu muito e o volume que é trazido para 
o estabelecimento é compensador. E, é claro, temos uma taxa de administração do serviço que 
gira em torno de 5%. 
 
Roberto Müller: Quer dizer, o senhor esta falando de um negócio que cresce a taxas 
chinesas.... O que eu quero saber se refere a este crescimento veloz. São taxas 
espantosas as que têm havido nos últimos anos. A que o senhor atribui esses 
fatores?  
 
Maximiliano Fernandes: Observamos o crescimento dos números: o que no ano passado 
chegou a R$ 16 bilhões, caminha para R$ 20 bilhões neste ano. De fato é um crescimento 
muito expressivo. Credito isto a alguns fatores, como o crescimento do emprego formal, 
trazido pela expansão das indústrias, que, portanto, contratam mais. Há mais trabalhadores 
com carteira assinada. A inclusão de micro, pequenas e médias empresas do Programa de 
Alimentação do Trabalhador. Isto é um trabalho que a Ticket iniciou em 2004, quando criou 
um canal 100% eletrônico — o Ticket Express, serviço que uma empresa que tenha apenas um 
funcionário pode contratar. Basta que ela acesse o portal e simule a compra dos produtos.  
 
Roberto Müller: Quero perguntar onde a empresa aprendeu a aplicar essa 
tecnologia? A penetrar de forma tão eficiente no mercado e aproveitar a onda de 
crescimento do mercado? São os franceses do grupo Accor, os professores? Ou foi 
adaptado para o nosso tupiniquim? No Brasil se cresce mais em comparação a outros 
países?  
 
Maximiliano Fernandes: A Accor está presente em 40 países e o Brasil figura entre os seis 
principais. É o primeiro país em volume e em número de cartões. Hoje há 2,5 milhões de 
ativos na base. Claro que existe a troca de know-how com os franceses e algumas adaptações 
ao jeito brasileiro, principalmente no que tange às inovações. Temos a primeira filial a 
trabalhar com os cartões e depois isso foi bastante expandido. Em 2007, ano passado, fomos a 
primeira filial a transformar os vouchers de parte dos nossos clientes em papéis de segurança 
reciclados, isto é, compartilhados com toda a América Latina e para expandir para dentro do 
grupo. É um know-how francês, mas também com jeito brasileiro.  
 
Milton Paes: O empresário que compra o programa tem interesse em oferecê-lo ao 
empregado dele, mas quer saber como faz para oferecer isso. Como é este sistema? 
Quanto o empresário tem de depositar para o funcionário, e onde? 
 
Roberto Müller: Olha, Maximiliano, você percebeu que o Milton está interessado em 
abrir uma empresa! 
 
Márcia Raposo: Que bom, não é, Milton? Assim como ele, creio que muitos devem 
querer saber! 
 
Maximiliano Fernandes: Para a micro e a pequena empresa contratar o serviço, basta 
acessar www.ticket.com.br/express e a operação já entra direto no canal. Para auxiliar o 
empresário que inicia hoje o serviço e quer saber as vantagens dentro do PAT, a Ticket 
desenvolveu uma cartilha que explica o passo-a-passo dos benefícios. É simples e auto-
explicativa. Ou basta ligar para o 4003-9000, ou ainda solicitar uma visita no canal "Fale com", 
no site da empresa.  
 



Roberto Müller: Isto para as pequenas empresas. E para empresas médias e 
grandes?  
 
Maximiliano Fernandes: Temos um trabalho de consultoria que explica ao RH quais são 
todos os passos e que também mostra, através de pesquisas, todas as vantagens.  
 
Roberto Müller: Para entendermos melhor, vou criar um exemplo: tenho uma 
empresa com 10 trabalhadores e quero oferecer o benefício. Quanto devo depositar? 
 
Maximiliano Fernandes: A empresa faz a simulação e o próprio site dá o valor do benefício, 
além da taxa de administração, e ele já recebe o cartão com o benefício. 
 
Márcia Raposo: Estamos quase em outubro. Quais são as projeções para 2009 para 
enviar à matriz? Como o senhor vê o próximo ano? Estamos ficando mal-
acostumados: crescemos em 2007, e, inexplicavelmente, em 2008. Como será 2009?  
 
Maximiliano Fernandes: É um trabalho que faremos neste mês de setembro; estamos no 
início do processo de avaliação do que seria o crescimento para o próximo ano e de como 
seriam os produtos e os canais de distribuição. 
 
Márcia Raposo: Mas o seu feeling de operador de mercado diz o quê? Haverá 
crescimento em 2009? 
 
Maximiliano Fernandes: O que esperamos é continuar o crescimento na ordem de 10%.  
 
Milton Paes: Vocês têm uma política de marketing mais agressiva, ou vocês são 
comprados, ou seja, as redes procuram vocês? Vocês têm o trabalho de captar novos 
estabelecimentos para se associar?  
 
Maximiliano Fernandes: Acontece das duas formas. Pelo fato de ser pioneira e estar 
presente há 32 anos no mercado, quando uma empresa vai iniciar o benefício, as empresas 
procuram a Ticket. Somos top of mind [a marca mais lembrada espontaneamente] na 
preferência do consumidor. Agregamos valor às empresas e sempre temos novidades.  
 
Márcia Raposo: Quais são as novidades?  
 
Maximiliano Fernandes: Vou citar três. Um é o Benefício Club. A empresa pensou em 
oferecer uma plataforma de promoções que faça com que os três públicos — empresa-cliente, 
usuários e estabelecimentos— possam se relacionar, em promoções do tipo "pague com o 
tíquete e ganhe", ou "apresente o tíquete e ganhe desconto". A empresa-cliente passa a ter 
uma prateleira virtual com as melhores promoções para seus funcionários, ela utiliza isto como 
um instrumento de motivação e o usuário do tíquete passa a ter acesso a esse mundo de 
promoções. Outra inovação foi o Cartão RH. Embora a Ticket tenha uma velocidade muito alta 
para colocar o cartão na mão dos usuários (cerca de cinco dias), percebemos que existia uma 
lacuna entre a contratação do funcionário, o início das atividades e a época do mês em que a 
empresa faz seus pedidos. Então há uma média de uma ou duas semanas para o funcionário 
receber o benefício. Normalmente o funcionário teria um reembolso ou a empresa creditaria o 
benefício. Aí criamos o Cartão RH, cuja principal vantagem é não ter o nome da empresa e do 
funcionário. O plástico tem o título de 001, ele não tem valor comercial, e a empresa assina o 
crédito por Internet. Depois da chegada do cartão definitivo, o funcionário devolve o 001 e a 
empresa continua fazendo o giro. Foi uma idéia desenvolvida com as empresas. A terceira, 
para não me alongar, é que está chegando o Natal e as empresas costumam dar uma 
gratificação através de cestas de Natal. A Ticket já trabalha há alguns anos com tíquete-
alimentação para o Natal. Este ano teremos um cartão exclusivo cujo objetivo é que as 
empresas veiculem melhor esse reconhecimento aos funcionários. Lançamos o produto em 
agosto e trabalhamos com as empresas para que elas se programem melhor. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 6, 7 e 8 set. 2008, Empresas & Negócios, p. B12. 


