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Ticket é uma das empresas mais lembradas e preferidas no RS, 

segundo a pesquisa “Marcas de Quem Decide” 

 

Levantamento do Jornal do Comércio mostra opinião dos consumidores em vários 

setores 

 

A Ticket, marca pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação da 

Edenred Brasil, é uma das empresas mais lembradas e preferidas pelos 

consumidores do Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa Marcas de Quem 

Decide, na categoria Cartão de Benefícios. O levantamento, realizado pelo Jornal 

do Comércio, de Porto Alegre, em parceria com a Qualidata Pesquisas e 

Informações Estratégicas, avalia os níveis de lembrança e a preferência nos mais 

variados setores, como transportes, benefícios, bancos, comércio, ensino, 

alimentos e bebidas. 

 

“Somos uma marca que tem paixão pelos clientes e trabalha para multiplicar os 

benefícios oferecidos, facilitando o cotidiano de empresas, empregados e 

comerciantes. Desenvolvemos soluções inovadoras para levar serviços de 

qualidade aos mais de 7 milhões de beneficiários em todo o País. Esse 

reconhecimento reforça nosso papel inclusivo no dia a dia das pessoas”, destaca 

Felipe Gomes, Diretor-Geral da Ticket.  

 

Parte do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), criado em 1976, a 

refeição saudável proporciona mais saúde, bem-estar e maior produtividade aos 

trabalhadores brasileiros. Segundo o livro que celebra os 40 anos do PAT, a 

produtividade dos trabalhadores é beneficiada pela melhoria na qualidade da 

alimentação, pois a deficiência de nutrientes impacta negativamente no 

desenvolvimento mental. Com a adoção de uma dieta balanceada e a prática de 

exercícios, o empregado aumenta sua capacidade física e a resistência à fadiga.  
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A pesquisa ouviu 348 pessoas, entre empresários e altos executivos gaúchos. A 

eleição é feita por meio de consulta telefônica e está na sua 21ª edição. O Marcas 

de Quem Decide acompanha o mercado gaúcho para gerar ideias e reflexões aos 

profissionais que valorizam a importância do papel das marcas na vida das 

pessoas. 
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