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Empresa aposta na diversificação de serviços e prevê novas aquisições ainda este ano. Após 
30 anos de atuação no Brasil, a Ticket Serviços, braço da Accor Services, investe na 
diversificação dos serviços e vai às compras para diminuir a dependência dos produtos 
subsidiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) -Ticket Refeição e Ticket 
Alimentação.  
 
A empresa comprou em 2005 a operação da Build Up, especializada em serviços de 
administração de pessoal e processamento de folha de pagamento, e agora planeja a aquisição 
de mais três negócios, em segmentos distintos: seguros de massa, programa de fidelidade e 
vales-benefícios.  
 
Segundo Oswaldo Melantonio Filho, diretor-geral da Accor Services no Brasil, os bons 
resultados da Build Up tem animado o desenvolvimento de novos negócios. Em 2005, a Build 
Up cresceu mais de 50%, fechando o ano com R$ 10,2 milhões em volume processado. 
Atualmente, a Build Up atende 110 clientes e processa 36.500 funcionários.  
 
O resultado é puxado pela inserção de empresas de médio porte - de até 3 mil funcionários -, 
que estão terceirizando a área de recursos humanos. "Essas empresas conseguem uma 
redução entre 10% e 15% nos custos com a terceirização."  
 
Produtos  
 
No último ano, a empresa superou, pela primeira vez, a matriz francesa e a subsidiária italiana 
em volume de negócios, com um movimento de R$ 5,6 bilhões (€ 4,5 bilhões), o que 
representa um crescimento de 12% em relação a 2005.  
 
A Ticket fechou o ano com 50 mil empresas-cliente, 2,5 milhões de cartões eletrônicos em 
circulação e 4,5 milhões de usuários atendidos por meio de uma rede de 280 mil 
estabelecimentos em 4,8 mil municípios brasileiros. Para 2006, a expectativa é continuar 
crescendo no patamar de 12% em volume de negócios.  
 
Segundo Melantonio a empresa responde hoje por 44% do market-share do setor.  
 
O grande destaque do ano foi o crescimento do produto Ticket Express. Criado em novembro 
de 2004, o serviço é voltado para empresas de pequeno e médio porte. Trata-se de uma 
plataforma de auto-serviços on-line para a compra, pré-paga, de vales-benefícios. Entre as 
vantagens estão taxas administrativas reduzidas, descontos especiais de fidelização, e 
liberação dos pedidos sem análise de crédito.  
 
Em um ano de operação, o Ticket Express conquistou mais de oito mil clientes. Isso representa 
80% dos novos contratos fechados pela empresa. São cerca de 600 contratos por mês, 
resultado 30% superior às expectativas iniciais.  
 
"O Ticket Express foi criado e desenvolvido no Brasil e agora estamos exportando a tecnologia 
para outras subsidiárias", afirma Melantonio, ressaltando que a primeira unidade de negócios a 
implantar o serviço será a França, já no próximo mês.  
 
Diversificação  
 
A plataforma do Ticket Express pode abrigar, em breve, novos serviços da rede. Com a 
estratégia de diversificar a atuação em segmentos que não necessitam de benefício fiscal, a 
empresa investe no crescimento de três outras unidades de negócios: administração de frotas, 
seguros de massa e programas de incentivo.  
 



O Ticket Car, linha de produtos da empresa para abastecimento e gestão de frota, marcou o 
ano com a ampliação da sua parceria com a Shell e com o lançamento de serviços 
diferenciados.  
 
A Ticket passou a ser responsável pela gestão dos cartões Shell Card e Shell Card Auto, 
produtos voltados para gestão de abastecimento de frota e lançou o controle de abastecimento 
em litros, onde os cliente podem definir o crédito dos cartões de abastecimento em litros ou 
metros cúbicos de gás - ao invés de somente definir o valor financeiro.  
 
O resultado: um crescimento de 30% no ano no volume de negócios que superou R$ 662 
milhões. A meta para este ano é ampliar a parceria com a Shell para outros países da América 
Latina.  
 
Já a Ticket Seg, joint-venture com a sul-africana Alexander Forbes, obteve um crescimento de 
41%, em 2005, atendendo mais de 1,9 mil empresas com planos de saúde, vida e 
odontológico. Ao todo, são mais de 90 mil assegurados.  
 
Melantonio explica que para ampliar o segmento de seguros, a parceira sul-africana vai 
assumir a administração da carteira de clientes. A empresa vai, inclusive, investir na compra 
de outras carteiras. O executivo, que afirma ter um orçamento de "algumas dezenas de 
milhões para aquisição", garante que já foi aprovada a compra da nova empresa.  
 
Na mesma linha que a Ticket Seg, a Incentive House, empresa que trabalha com incentivos 
empresariais, também deve crescer através de aquisição. Melantonio afirma que está em 
negociação a compra de uma empresa de fidelização de clientes para unir forças ao serviço já 
existente. Em 2005, a Incentive House teve um crescimento de 30% no volume de negócios, 
que atingiu cera de R$ 350 milhões.  
 
Apesar de não ser a estratégia atual da Ticket, Melantonio afirma ainda que há a possibilidade 
de comprar uma empresa regional de vales-benefícios. "Fizemos a oferta este mês e estamos 
aguardando uma posição."  
 
O Ticket Transporte, primeiro serviço empresarial a oferecer uma atividade de gestão, logística 
e distribuição de vale-transporte, fechou o ano com cerca de 2,5 mil cliente, 3,5 mil pedidos, 
beneficiando 400 mil trabalhadores, com um volume de negócios de R$ 500 milhões em 2005.  
 
PapelO papel vai sobreviver a migração os vales-benefícios para o cartão e deve se tornar um 
nicho de mercado lucrativo, garante Melantonio. De acordo com o executivo, apesar da 
mudança ser irreversível ainda haverá nichos de mercado para a comercialização de vales em 
papel.  
 
Grandes empresas como a Sodexho, VR e Visa Vale, só vendem os vales-benefícios em cartão. 
No entanto, 50% das vendas realizadas pela Ticket para pequenas e médias empresas, pelo 
serviço on-line, são para os produtos em papel.  
 
Hoje, 60% do total de Ticket Restaurante no mercado são cartão e 40%, papel. Já a base de 
Ticket Alimentação já foi completamente migrada para o plástico.  
 
"Acredito que daqui a dois ou três anos teremos entre 85% a 90% da base em cartão", diz. 
"Então vamos discutir se é viável manter a venda em papel."  
 
Neste meio tempo, Melantonio acredita que outra tecnologia deve competir com o cartão: os 
celulares. "Em Tóquio já são 2 milhões de usuários fazendo as mais diversas transações com o 
celular, por exemplo, pagar lanches", afirma. A Ticket já está pesquisando soluções para 
oferecer a tecnologia para os clientes.  
 
Só em tecnologia, a empresa prevê investir R$ 12 milhões, para manutenção e 
desenvolvimento de produtos este ano.  



No orçamento conta também com R$ 15 milhões em estratégia de marketing e R$ 2 milhões 
em formação de funcionários. No último ano, excluindo a compra da Build Up, a empresa 
investiu R$ 22 milhões.  
 

 
 
 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12, 13 e 14 maio 2006, Administração & 
Serviços, p. C-3.  


