
Gerente de MKT e Comunicação 
Institucional da Ticket 

Quais ações digitais a Ticket 
está desenvolvendo? 
Ticket vem consolidando suas 
ações digitais com a presença 
de projetos estratégicos que 
favorecem a aproximação 
com o cliente. São canais com 
conteúdo diversificado que 
buscam fortalecer nosso 
contato com os diversos públicos 
de interesse. A fanpage do 
Benefício Club, atualmente, 
conta com uma média de 70 mil 
seguidores e realiza diariamente 
postagens de ofertas em 
parceiros de diversos 
segmentos, como saúde e beleza, 
lazer, gastronomia, cursos 
e viagens, além de concursos 
culturais e homenagens que 
celebram datas importantes 
no calendário nacional. 

Como vocês enxergam a 
importância deste canal de 
relacionamento com o cliente? 
Por sermos uma empresa com 
forte ação no mercado B2B, 
sempre tivemos a necessidade de 
nos comunicarmos com o usuário 
final e encontramos nas ações 
online uma ótima oportunidade 
de interagirmos com eles de 
forma efetiva. Nesse sentido, 
vimos que o clube de vantagens 
Benefício Club é o canal ideal 
para nos aproximarmos desse 
nicho, que tem respondido 
de forma extraordinária às 
promoções e ofertas especiais 
que disponibilizamos 
exclusivamente a eles, contando 
hoje com mais de 150 mil 
usuários cadastrados e engajados 
em nossas promoções. 

O investimento de marketing 
é maior em gual tipo de canal? 
TV, internet, impresso? 
Nós privilegiamos os canais 
que favoreçam a interação 
e a aproximação com nossos 
públicos. Acreditamos na 
força do relacionamento e 
por isso, para nós, mais vale 
o contato direto do que 
apenas divulgação de marca. 
Dessa forma, nossas ações 
de marketing institucional são 
construídas de diversas formas, 
pensando especificamente 
em cada público. CM. 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 mar. 2013, Empresas, p. 28.




