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Ticket é ganhadora do Top of Mind de RH na categoria 

Benefício-Refeição e se consolida como uma das mais votadas 

dentre todas as empresas concorrentes da premiação 

 

É a 16ª vez que a marca vence como a mais lembrada do segmento 

 

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

Brasil, é a grande vencedora do prêmio Top of Mind de RH, na categoria Benefício-

Refeição, pela 16ª vez. Além deste, a marca foi uma das cinco mais votadas da edição 

de 2018 dentre as empresas participantes de todas as categorias. O reconhecimento, 

criado em 1998, é oferecido às marcas mais lembradas pelos profissionais de RHs das 

empresas e organizado pela Fênix Editora, maior plataforma de mídia segmentada 

para o público de recursos humanos. 

 

"O reconhecimento dos profissionais à nossa marca traduz o relacionamento de 

respeito e a paixão que temos pelos nossos clientes. Nosso pioneirismo e a constante 

inovação dos últimos anos nos tornaram fortes e uma referência importante não só no 

mercado de benefício-refeição”, explica o diretor-geral da Ticket, Felipe Gomes. 

 

Em 2017, a Ticket revelou seu novo posicionamento de marca – Benefícios que 

multiplicam –, que reafirma seu protagonismo no mercado, com a ampliação do 

portfólio de soluções e benefícios, que inclui os cartões Ticket Restaurante, Ticket 

Alimentação, Ticket Transporte, Ticket Cultura, Ticket Plus, Ticket Saúde, Presente 

Perfeito e Duo Card. 

 

“Nossa equipe tem traduzido nosso posicionamento no desenvolvimento de produtos, 

implementado melhorias para a ampliação da base de estabelecimentos credenciados, 

com projeto 100% digital e oferta de produtos que facilitam a vida dos empregados, 

como as funcionalidades do app Ticket. Tudo isso mostra nosso dinamismo e como a 

Ticket se tornou uma marca inclusiva e mobilizadora”, completa Gomes.  

 

Sobre a Ticket  
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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).  

 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 

credenciadas 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 
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ganhadora histórica do Top of Mind de RH, na categoria Benefício-Refeição, por 16 

vezes, em 20 edições do prêmio. 
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