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Os negócios do grupo foram liderados pela área de benefícios ao trabalhador. A Accor Services 
alcançou um volume de negócios R$ 5 bilhões no ano passado. O resultado foi puxado pelo 
desempenho da Ticket Serviços, braço de benefícios ao trabalhadores, que faturou R$ 4,6 bilhões, 
cifra 7% superior à de 2003.  
 
A expansão resulta de uma estratégia de alinhamento internacional da rede, que integrou a 
Incentive House, até então uma unidade independente.  
 
A nova configuração vem de encontro com os planos da rede para o Brasil: oferecer uma 
variedade maior de serviços, focados em soluções de recursos humanos e gestão de despesas. 
"Estamos ampliando nossa filosofia empresarial", diz Oswaldo Melantonio, diretor geral da Ticket 
Serviços. "Além de oferecer benefícios ao trabalhador, através da Ticket Serviços, vamos oferecer 
também benefícios às empresas com a Incentive House e os novos produtos que estão em 
desenvolvimento". Foi criada, inclusive, uma diretoria estratégica para criação de serviços e 
prospecção de futuras aquisições de empresas de gestão.  
 
PAT  
 
O segmento de benefícios empresariais já é muito explorado pelo grupo fora do País. "Em alguns 
países da Europa e Estados Unidos, desenvolvemos até progra mas para promover o bem-estar do 
trabalhador, como aconselhamento pessoal e profissional em situações de crise", comenta. No 
Brasil, porém, a diversificação resulta de uma necessidade de mercado.  
 
O segmento de vales-benefício ao trabalhador, onde estão os produtos Ticket Restaurante e Ticket 
Alimentação é ligado ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), criado em 1976 pelo 
governo federal. Em todo o Brasil, o programa atende mais de 8 milhões de trabalhadores 
formais, que ganham em média até 5 salários- mínimos. Segundo Melantonio, muitas empresas 
ainda não oferecem os benefícios aos seus empregados. Algumas por falta de informação sobre o 
PAT e outras por desconhecimento das vantagens tributárias.  
 
O alcance do programa, porém, é limitado. Melantonio destaca que cerca de 12,7 milhões de 
trabalhadores não têm direito ao benefício por burocracia. Segundo ele, se o governo federal 
ampliar o PAT a todos os mercados que giram em torno do setor de refeição-convênio, inclusive 
micro e pequenas empresas que não têm vantagem fiscal (as simples), imediatamente mais 5 
milhões de pessoas seriam atendidas.  
 
Outro produto que beneficia o trabalhador, o Ticket Transporte, também é subsidiado e depende 
do crescimento dos postos de trabalho. Uma vez que este processo é lento, a empresa tem um 
crescimento vegetativo na carteira de clientes. "Até mesmo porque o programa atende, na 
maioria, as grandes corporações, que já oferecem os benefícios", explica Melantonio. "Hoje 
queremos reduzir a dependência dos produtos subsidiados, mas sem perder o market share".  
 
Vales-benefício  
 
Com os resultados do ano passado, a Ticket elevou sua participação em 2% no mercado de 
alimentação e refeição-convênio, que agora soma 44%. Os números de 2004 e o crescimento 
projetado para 2005 têm por base três eixos estratégicos. O primeiro compreende a blindagem 
dos negócios com a fidelização do cliente. O segundo prepara a empresa para uma possível 
expansão do PAT. O terceiro é o desenvolvimento de multiprodutos e multiserviços, como o Ticket 
Car e o Ticket Seg.  
 



No ano passado, a Ticket aplicou R$ 20 milhões na continuação do projeto Millenium, que somará 
R$ 100 milhões em investimentos até o final de 2005. Isso representa o incremento da plataforma 
tecnológica com sistemas de CRM e Business Intelligence, terceirização de infra-estrutura e 
aumento das vendas pela internet. Estudos realizados pelo International Data Corporation (IDC) 
constataram que a Ticket já obteve 47% de retorno sobre esse investimento.  
 
O aporte em tecnologia faz parte da estratégia da empresa em ter toda a infra-estrutura 
necessária para aumentar os negócios via canais eletrônicos. Como resultado, apenas em 2004 a 
Ticket obteve a marca de 81% do seu volume de negócios transacionados via canais eletrônicos, o 
que eqüivale a cerca de R$ 3,7 bilhões.  
 
Sem levar em conta a provável expansão do PAT, a empresa desenvolveu também um produto 
voltado para as micro e pequenas empresas. Batizado de Ticket Express, o serviço foi lançado em 
agosto de 2004 e consiste num produto pré-formatado para o atendimento de empresas de 1 a 50 
funcionários interessadas no Ticket Restaurante, Ticket Restaurante Eletrônico e Ticket 
Alimentação. O cadastro é feito e aprovado pela internet.  
 
"Neste segmento atendemos cerca de 350 empresas por mês, mas nossa meta é chegar a 500", 
afirma Melantonio, ressaltando que o Brasil possui um mercado de 2 milhões de empresas 
formais. Entre as vantagens do Express estão taxas administrativas reduzidas e a liberação dos 
produtos sem análise de crédito.  
 
Isso é possível porque as solicitações são 100% on line e os pedidos são pré-pagos. Apenas em 
2004, o Express representou um volume de negócios de R$ 6,5 milhões.  
 
Melantonio destaca ainda que o Express trouxe uma grande surpresa: a resistência dos vales em 
papel. Apesar da estratégia da empresa em focar suas ações nos cartões eletrônicos, micro e 
pequenas ainda preferem oferecer os benefícios em papel. Atualmente 50% dos tíquetes emitidos 
pelo Express são em papel. Na média da rede, os cartões eletrônicos têm participação de 60%.  
 
A meta da Accor Services é crescer 10% em volume de negócios neste ano. Para isto, além do 
desenvolvimento de novos produtos, voltados para a área corporativa, a empresa esta apostando 
numa nova estratégia de comercialização dos vale-benefícios: a venda cruzada com outras 
organizações. Além dos tradicionais meios de venda, a empresa aposta na terceirização. 
"Buscamos parceiros de porte nacional, para atuar no segmento business-to-business e aumentar 
a nossa capilaridade", diz Melantonio.  

 
 
Leia Mais 
 
Além do Ticket Restaurante 
  
Outros produtos da Ticket Serviços fazem parte da estratégia para reduzir a dependência dos 
negócios gerados pelo PAT, como o Ticket Car, linha de serviços para abastecimento e gestão de 
frota.  
 
No ano passado, o Ticket Car realizou uma parceria com a Shell para criar vantagens 
promocionais aos clientes e dobrar a participação da distribuidora no abastecimento de frotas 
urbanas. E lançou também, o Cartão de Identificação do Usuário, que reduz o risco de fraudes em 
abastecimento, e o Ticket Car Promotion, cartão com créditos para campanhas promocionais. O 
produto alcançou um crescimento de 15%, em 2004, com um volume de negócios superior a R$ 
500 milhões.  
 



Já a Ticket Seg, corretora de seguros da Ticket Serviços, também desenvolveu e lançou produtos 
como o Seguro Viva Mulher, Escola Garantida e mais recentemente, o Ticket Seg Assist, um 
pacote de assistência empresarial 24 horas voltado para os estabelecimentos credenciados.  
 
Mas a grande aposta da empresa, fora dos restaurantes, são as atividades de responsabilidade 
social. Através do Instituto Accor, a rede comemorou no ano passado a abertura do Centro de 
Educação Infantil Sonho de Criança, localizado no bairro Parque do Gato (antiga favela do Gato), 
em São Paulo. A creche atende 200 crianças, de 0 a 6 anos, em período integral. O projeto é fruto 
de R$ 1,5 milhões de investimentos.  
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