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Ticket oferece soluções que multiplicam os benefícios do 

trabalhador 

Cartões Ticket Restaurante e Ticket Alimentação dão descontos em drogarias e 

acumulam pontos em programa de fidelidade por pagamento móvel 

 

Os trabalhadores que utilizam os cartões Ticket Alimentação e Ticket Restaurante 

contam com vantagens especiais para multiplicar seus benefícios. Isso porque, a 

Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, permite o 

pagamento móvel via aplicativo Samsung Pay, no qual o usuário ainda acumula 

pontos no programa Samsung Rewards, e dá descontos nas compras de produtos nas 

lojas físicas das redes Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco.  

 

“Nossa missão é oferecer, diariamente, soluções que multipliquem os benefícios e 

facilitem o dia a dia de todos os nossos públicos. Além de sermos a primeira marca do 

setor a disponibilizar uma opção de pagamento móvel, que ainda pode acumular 

pontos e se transformar em produtos, temos uma parceria com rede de drogarias para 

descontos na compra de produtos. Isso mostra o nosso pioneirismo, com soluções 

dinâmicas e que atendem às necessidades de todos", ressalta o Diretor-Geral da 

Ticket, Felipe Gomes. 

 

Para acumular os pontos no Samsung Rewards, basta o usuário cadastrar seu cartão 

Ticket Restaurante e Ticket Alimentação no aplicativo Samsung Pay por meio de um 

aparelho compatível¹ da Samsung e, no momento do pagamento, liberar o uso via 

biometria ou PIN, aproximar o celular da máquina de cartão para validar a transação. 

Os dados são enviados por meio de transmissão magnética segura (MST, na sigla em 

inglês), que é um dos sistemas mais avançados para esse tipo de transação financeira 

e com tecnologia exclusiva da Samsung. Essa tecnologia permite o pagamento em 

praticamente todos os pontos de venda credenciados da Ticket, e não é necessário o 

uso de aparelhos ou recursos adicionais.  

 

Nas redes da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, a Ticket oferece descontos na 

compra de medicamentos e produtos de perfumaria e higiene. Para obter o benefício, 

basta solicitar o desconto da Ticket e informar o CPF na hora do pagamento. Os 

descontos são para medicamentos genéricos e de marca tarjados, medicamentos de 
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venda livre e isentos de prescrição, além de ofertas para produtos de perfumaria e 

higiene pessoal, mas só valem para compras em lojas físicas.  

 

“Esta é mais uma forma de ampliar o acesso dos empregados a benefícios voltados à 

saúde, e também mais uma solução que a Ticket oferece para complementar as 

iniciativas do setor. Com os descontos, os medicamentos passam a ter preços mais 

acessíveis e, como não há limite de compras durante o mês, o trabalhador tem mais 

tranquilidade para cuidar da sua saúde”, explica o executivo. 

 

O Ticket Alimentação e o Ticket Restaurante atendem ao Programa de Alimentação do 

Trabalhador (PAT), criado em 1976, que estimula a refeição saudável, proporcionando 

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.  

 

¹ O serviço é compatível com os smartphones: Galaxy S10, S10+ e S10e, Galaxy 

Note9, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note8, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, 

Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy A9, Galaxy A8, Galaxy A8+, Galaxy A5 

(2016 e 2017), Galaxy A7 (2016 e 2017) e Galaxy Note 5.  
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