Ticket leva lançamento de benefício pré-pago para o segmento
de saúde ao CONARH 2018
Além do portfólio amplo em exposição no evento, marca promoverá debates de temas
importantes para o aprimoramento da área de Recursos Humanos

A Ticket, pioneira no setor de refeição e alimentação da Edenred Brasil, levará mais um
lançamento para seu estande no Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas CONARH, o Ticket Saúde, uma alternativa para as empresas multiplicarem os
benefícios oferecidos para assistência à saúde aos seus colaboradores. A marca ainda
levará ao seu espaço, entre os dias 14 e 16 de agosto, ações e interações de todas as
soluções que oferece às empresas e palestras sobre temas como gestão de RH,
benefícios ao trabalhador, redução de custos, saúde e qualidade de vida e bem-estar.

O Ticket Saúde é uma inovação no mercado de benefícios e oferece às empresas uma
opção complementar para oferecer acesso à saúde de qualidade por meio de um cartão
pré-pago, que pode ser utilizado pelos colaboradores em uma rede credenciada, que
conta com milhares de médicos, clínicas e laboratórios, com preços que variam de R$60
e R$ 80 a consulta e exames com valores de até 80% mais baixos que o particular, além
de 20% de desconto nas compras de medicamentos nas farmácias credenciadas. Os
funcionários ainda podem inserir créditos adicionais no cartão quando necessário e não
há carência para utilização do serviço.
“O benefício-saúde é uma das grandes preocupações das empresas por conta de seu
custo e, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH), chegam a gastar até 12% da sua folha de pagamento com planos de saúde.
Por isso, o Ticket Saúde vem para compor uma nova equação no benefício de
assistência à saúde, que colabora para que as empresas e os colaboradores tenham as
melhores opões de atendimento.”, ressalta Felipe Gomes, Diretor Geral da Ticket.

Durante todos os dias, a Ticket receberá em seu estande, que terá 150m², mais de
quinze debates gratuitos sobre reforma trabalhista, jornada de trabalho flexível, retenção
de talentos e gestão e o uso da inteligência artificial na aprendizagem. Entre os temas
abordados, está o debate sobre as perspectivas na saúde para as empresas e a
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importância de se ter ações que estimulem a boa qualidade de vida no ambiente de
trabalho, que acontecerá no dia 14, às 18h15, e no dia 16, às 15h15, com o médico
Moacyr Campos, integrante do CIES Global (Centro de Integração Educação e Saúde)
e consultor da Ticket.

A preocupação da Ticket com a saúde vem desde a criação do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), criado em 1976, visando melhorar a situação
nutricional dos trabalhadores brasileiros por meio da prevenção de doenças
profissionais decorrentes da má alimentação e promover a saúde, de modo que o
rendimento dos trabalhadores melhore, além de reduzir os acidentes de trabalho.
Ticket e a vida saudável
Desde 2017, a Ticket apoia os empregados e RHs a impulsionarem o modelo de vida
saudável por meio de seu app Ticket Fit, que dá aos usuários acesso a dicas de
alimentos saudáveis e de exercícios, além de permitir que compartilhem e registrem sua
jornada para a qualidade de vida em um diário. Por meio de parcerias da Ticket com a
Chestnut Global Partners (CGP), empresa global de programas de apoio ao empregado,
e do Gympass, as empresas que utilizam o Ticket Fit contam ainda com serviços de
orientação e apoio profissional em psicologia, serviço social, direito e finanças pessoais,
e também com uma rede credenciada de academias e estúdios em todo o Brasil.

A marca também incentiva a qualidade de vida aos seus colaboradores. A plataforma
Viva Melhor, por exemplo, engloba uma série de ações voltadas para a promoção da
saúde e do bem-estar e nela são realizadas campanhas sobre controle da diabete, do
tabagismo, campanhas de prevenção ao câncer de mama e de próstata. Também são
oferecidos a todos os colaboradores benefícios, como: assistência médica e
odontológica, cartão-farmácia, seguro de vida, check-up executivo e o Circuito Saúde,
que ajuda a mapear as condições clínicas em relação a fatores de risco e a diagnosticar
precocemente possíveis doenças. Os colaboradores também contam com uma equipe
multidisciplinar para pronto atendimento, que dispõe de médico, nutricionista,
fisioterapeuta, educador físico e enfermeira.
Fórum de Saúde Corporativa
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A Ticket também apoia, durante o CONARH 2018, o Fórum de Saúde Corporativa, que
trata de inovação e tecnologia nas empresas, com o lançamento do Guia para a
Contratação de Alimentação Saudável; alimentação saudável nos restaurantes
conveniados e nas empresas. O evento acontece no dia 14, entre 14h30 e 18h30 e é
uma realização da Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e
Sustentável (ABPASS), Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao
Trabalhador (ABBT) e Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH).

Serviço CONARH 2018 - 44º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas
14 a 16 de agosto, no São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5
Programação Ticket
14/08
 11h às 11h45 - Jornadas Flexíveis no ambiente de trabalho, por Manuela Borges,
sócia-proprietária Beflexy
 14h20 às 15h - Fatores de Sucesso na Gestão de Talentos, por Juliana Viana,
gerente de RH Edenred
 15h15 às 16h - Saúde: Escolhendo qualidade de vida, por Rita Laert Passos, diretorageral da CGP Brasil - Chesnut Global Partners
 16h15

às 17h – Plug and Engage: Como promover bons hábitos na sua

empresa, por Alexandre Tarifa, diretor de Negócios da Techfit
 17h15 às 18h – Comportamento Alimentar: Estratégias para redução de peso X
alimentação saudável, por Patrícia Cruz, nutricionista Edenred
 18h15

às 19h - Saúde: O que mudará daqui a 3 anos? Por Moacyr Magalhães

Campos, médico consultor do CIES Global e consultor da Ticket
15/08
 10h às 10h45 – Tema a definir, por Niarchos Pombo, head de Diversidade e Inclusão
da SAP
 11h às 11h45 – Search and Success, atração e retenção de talentos na nova
dinâmica do mercado, por Pedro Dantas, CEO & Founder 2XS
 14h20

às 15h – Como a Inteligência Artificial reinventa a aprendizagem, por

José Cláudio Securato, diretor-presidente da Saint Paul
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 15h15 às 16h – Reforma Trabalhista, risco ou oportunidade? Por Samantha Politano,
diretora de RH da Conbrás - Babcock
 16h15 às 17h – Gestão de Benefícios como forma de reter talentos, com José
Ricardo Amaro, diretor de RH da Edenred Brasil, e Luiz Massad, diretor de RH da
GymPass
 17h15 às 18h – Tema a definir, por Adriana Carvalho, representante da ONU
Mulheres
 18h15 às 19h – Bem-estar e qualidade de vida no ambiente corporativo, por Raquel
de Souza Palma, gerente de RH do Magazine Luiza

16/8
 11h15 às 12h – Reinvente-se: como permanecer competitivo na era da digitalização,
por Valéria Porto, diretora da PayPal
 14h20 às 15h - Indo além da Mesa de Pebolim: Transformação cultural na Gestão do
Amanhã, por Sandro Magaldi, escritor e autor do bestseller Gestão do Amanhã
 15h15 às 16h – Benefício saúde ou doença? O que sua empresa procura? Por
Moacyr Magalhães Campos, médico consultor do CIES Global e consultor da Ticket

Sobre a Ticket
Presente no Brasil desde 1976, a Ticket conquistou a liderança histórica do setor de
refeição-convênio, com o Ticket Restaurante, primeiro benefício brasileiro de
alimentação ao trabalhador no Brasil e que nasceu no mesmo ano que o Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), do Ministério do Trabalho. Nestes 42 anos no País,
a marca é quem possui a maior rede de adquirentes atualmente no mercado (Rede,
Cielo, Getnet, PagSeguro, Elavon e Stone) e ampliou seu leque de atuação, com o
lançamento de produtos e serviços inovadores e pioneiros nos segmentos de
alimentação, transporte, cultura e premiação:
•

Ticket Restaurante (assegura a qualidade das refeições dos colaboradores
e aumenta a produtividade da empresa).

•

Ticket Alimentação (concede liberdade de escolha na compra de alimentos).

•

Ticket Transporte (oferece gestão de vale-transporte para pequenas, médias
e grandes empresas há mais de 20 anos).

•

Ticket Cultura (benefício de incentivo ao consumo de produtos e serviços
culturais).
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•

Presente Perfeito e Duo Card (uma forma de reconhecer e incentivar o
trabalhador com um cartão pré-pago aceito em todo o território nacional).

•

Ticket Plus (solução de antecipação salarial com a maior rede de farmácias
do Brasil).

Com abrangência nacional, são mais de 130 mil empresas clientes, mais de 7 milhões
de usuários e mais de 330 mil estabelecimentos credenciados.

A Ticket é parte do Grupo Edenred, líder mundial em soluções transacionais para
empresas, empregados e comerciantes, reconhecida na categoria Serviços Financeiros
no prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, pela IT Mídia em 2017, além do Valor
Inovação, promovido pelo jornal Valor Econômico, que também integra as marcas Ticket
Log, Repom, Accentiv' e a Edenred Soluções Pré-Pagas, pioneiras nos segmentos de
gestão de despesas corporativas e incentivos e recompensas. Além disso, conquistou
a certificação ISO 14001 e foi eleita 20 vezes uma das melhores empresas para
trabalhar no Brasil de acordo com ranking do Great Place to Work. Ainda de acordo com
o ranking, a Ticket também foi eleita uma das melhores empresas para mulher trabalhar
– GPTW, em 2017. Em dez anos, a companhia recebeu por nove vezes o prêmio
Fornecedores de Confiança, como uma das fornecedoras de maior grau de
confiabilidade com seus clientes, além de ser a ganhadora histórica do Top of Mind de
RH, na categoria Benefício-Refeição, por 16 vezes, em 20 edições do prêmio.
Sobre a Edenred
A Edenred é líder mundial em soluções transacionais para empresas, empregados e
comerciantes. Disponíveis por meio de cartões, aplicativos móveis, plataformas on-line
ou vouchers de papel, todas essas soluções significam maior poder de compra para
empregados, gerenciamento de despesas otimizado para as empresas e negócios
adicionais para os comerciantes credenciados.

A oferta de produtos da Edenred no Brasil é baseada em três linhas de negócios:
•

Benefícios ao Trabalhador (Ticket, com os produtos Ticket Restaurante,
Ticket Alimentação, Ticket Transporte, Ticket Cultura, Ticket Plus, Presente
Perfeito e DuoCard).
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•

Frota e Soluções de Mobilidade (Ticket Log, com os produtos Ticket Car,
Ticket Fleet e Ticket Cargo; Repom, com soluções de gestão de pagamento
e recebimento de frete e pedágio).

•

Soluções complementares, incluindo pagamentos corporativos (Accentiv’,
com serviços de premiação, incentivo e fidelização, rede de vantagens,
tecnologia para programas de relacionamento, eventos, viagens e marketing
direto; Edenred Soluções Pré-Pagas, com soluções para o varejo,
corporativo, consumidor final, entre outros)

No Brasil, são mais de 130 mil empresas-clientes, mais de 7 milhões de usuários e mais
de 330 mil estabelecimentos credenciados, além de contar com 1.8 milhão de
estabelecimentos credenciados à rede Mastercard no segmento de frete. Em 2017,
conquistou o prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, da IT Mídia na categoria Serviços
Financeiros, além do Valor Inovação, promovido pelo jornal Valor Econômico.

O Grupo Edenred reúne uma rede de relacionamentos única, com 44 milhões de
empregados, 770 mil empresas e instituições públicas e 1,5 milhão de comerciantes
credenciados.

Registrada na Bolsa de Valores de Paris, a Edenred está presente em 45 países e conta
com cerca de 8 mil colaboradores. Em 2017, o Grupo administrou cerca de € 20 bilhões
em transações, das quais 70% foram feitas via cartões, dispositivos móveis ou internet.
As logomarcas e outras marcas comerciais mencionadas e apresentadas neste texto
são marcas registradas da Edenred S.A., de suas subsidiárias ou terceiras. Não podem
ser usadas para fins comerciais sem autorização prévia e por escrito de seus
proprietários.
Siga a Edenred no LinkedIn: www.linkedin.com/company/22311673/.
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