
Maior disputa no setor de vales-benefícios 
Regiane de Oliveira 
 
Apenas 8,6 milhões dos 25 milhões de trabalhadores com carteira assinada têm benefícios do 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que completa 30 anos. As empresas do setor 
estão ampliando a disputa por esse mercado.  
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Uso de vales cresce mais nas pequenas 
 
Mesmo sem direito à dedução de IR, optantes do Simples contratam serviço para os 
funcionários. O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) completa 30 anos com 132 mil 
empresas cadastradas e 8,6 milhões de trabalhadores beneficiados. O número ainda é 
pequeno se considerado o universo de 25 milhões de trabalhadores com carteira assinada, 
mas está em franca expansão. Grandes empresas de vales-benefícios apostam na inserção de 
pequenas e médias empresas para aumentar os negócios.  
 
A Ticket Serviços, líder no mercado de vales-benefícios, desenvolveu um canal de vendas para 
micro e pequenas empresas. Batizado de Ticket Express, ele é voltado para a venda dos 
produtos pela internet. Hoje, movimenta uma base de R$ 8 milhões, com cerca de 6 mil 
clientes cadastrados. "As micro e pequenas empresas representam 80% da nossa venda 
mensal", diz o diretor Alaor Aguirre.  
 
De acordo com Newton Neiva, presidente da Visa Vale, aproximadamente 30% de sua base de 
clientes são de empresas optantes pelo Simples, que não têm direito ao benefício fiscal.  
 
A Sodexho Pass também criou uma unidade de negócios voltada para vender o PAT nas 
pequenas empresas. "Fechamos cerca de mil contratos por mês", afirma o diretor geral Sérgio 
Chaia. A idéia é mostrar as vantagens trabalhistas e fiscais do programa, que é considerado 
um dos maiores programas sociais do governo brasileiro.  
                                                                                          ARTE.GAZETA 

 
                                 Fonte: Ministério do Trabalho/Grupo VR 



O PAT foi criado em 1976, para priorizar o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, que 
ganham até cinco salários mínimos mensais, através da parceria entre o governo, empresa e 
trabalhador. O programa consiste na isenção de encargos sociais em verbas fornecidas pela 
empresa a seus trabalhadores para o pagamento de refeições (vale refeição) ou a compra de 
alimentos (vale alimentação). A empresa pode, ainda, deduzir até 5% do Imposto de Renda, 
dentro de três modalidades de benefícios: refeitório industrial, cestas básicas e refeição-
convênio.  
 
Segundo Rinaldo Marinho, diretor do departamento de segurança e saúde do trabalho, do 
Ministério do Trabalho, no último ano o PAT representou renúncia fiscal do governo de R$ 153 
milhões. Ele destaca que apenas 4% das empresas inscritas têm benefício fiscal. As outras 
96% utilizam isenções fiscais trabalhistas, como PIS e Cofins. Empresas que declaram no 
sistema Simples não têm acesso à dedução do IR, apenas das contribuições trabalhistas.  
 
"O desafio é criar mecanismos que adaptem a legislação às necessidades de pequenas e 
médias empresas para criar novas oportunidades," diz Sérgio Chaia.  
 
Atualmente, o PAT é muito limitado aos grandes centros. Das empresas que participam do 
programa, 66,6% estão na Região Sudeste. As regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, 
respondem por 6,5%, 4,0% e 1,9%, respectivamente.  
 
Segundo Alaor Aguirre, diretor da Ticket Serviços, o programa não se desenvolveu nas regiões 
Norte e Nordeste porque não atinge com eficiência as micro e pequenas empresas. "Hoje, 60% 
dos trabalhadores assalariados das regiões ganham até dois salários mínimos." Ele afirma que, 
se o governo ampliasse o PAT às empresas optantes pelo Simples, mais 8 milhões de usuários 
poderiam receber os benefícios.  
 
O presidente do Grupo VR, Cláudio Szajman, concorda que o PAT tem um horizonte de 
crescimento enorme. "Mas precisamos driblar algumas questões estruturais. O grande inimigo 
do PAT é a informalidade."  
 
Visa Vale  
 
O mercado de vales-benefícios atraiu novos investidores. Com apenas três anos de operação, a 
Visa Vale já alcançou negócios de R$ 2,9 bilhões, 81,2% acima de 2004. Foram 3 milhões de 
cartões no último ano. Hoje, a empresa atende 23 mil clientes em 100 mil estabelecimentos 
comerciais.  
 
A empresa, resultante de parceria entre a Visa International, Bradesco, Banco do Brasil e 
Banco Real, criou um modelo eletrônico de vales-benefícios A operação brasileira é a primeira 
da Visa no mundo. "O Brasil é o maior mercado de voucher do mundo, atrás apenas da 
França."  
 
A entrada da Visa Vale outras empresas a migrarem do papel para o plástico. O Grupo VR e a 
Sodexho já concluíram a migração. A Ticket continua apostando nos vales em papel, que em 
2004, representavam 60% dos vales emitidos.  
 
A Visa Vale quer chegar a R$ 3,8 bilhões neste ano. "Queremos passar a ser a segunda maior 
do segmento", diz Neiva.  
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