
As vantagens dos benefícios. 

Ticket Alimentação® 
  e Ticket Restaurante®.
  Muitas vantagens, 
  algumas diferenças.

Aumento da produtividade; 

Isenção de encargos sociais e trabalhistas; 

Os melhores serviços e relatórios. 

Mais qualidade na alimentação;

Mais praticidade e bem-estar;  

Liberdade de escolha.  

Para a empresa:

Para a equipe:

Ticket Restaurante®:
Liberdade de escolher onde 
fazer suas refeições do dia a dia;

Mais saúde e disposição 
para o trabalho. 

A diferença 
entre eles

Supermercados

Padarias

Mercearias/
Quitandas

Açougues

Aceito em:

e muito mais

Ticket Alimentação®:
Facilidade para adquirir os itens da 
cesta mensal; 

Liberdade para escolher o estabe-
lecimento e os alimentos que quiser.

Restaurantes/
Pizzarias 

Lanchonetes/Padarias

Cafés/Confeitarias

Lojas de 
conveniência

Por que Ticket 
Restaurante® é 
melhor do que 
manter um 
refeitório? 

Por que Ticket 
Alimentação® é 
melhor do que 
a cesta básica? 

Porque fornecer refeição 
dá mais trabalho; 

Porque existem os altos custos com 
a montagem e instalação da 
cozinha e do refeitório;  

Porque fica muito mais caro 
contratar mão de obra e 
manter o espaço físico;

Porque existe a preocupação em 
cumprir as exigências nutricionais 
e sanitárias;  

Porque fornecer o 
Ticket Restaurante® 

é muito mais barato; 

Porque para a sua equipe é muito 
melhor escolher um restaurante;

Porque em caso de descumprimento das normas sanitárias, sua empresa 
é responsabilizada, mesmo o restaurante sendo terceirizado.  

Porque a cesta traz custos 
com logística e exige espaço 
para armazenamento; 

Porque fornecer a cesta 
dá muito mais trabalho;

Porque a cesta tira a 
liberdade de cada um 
escolher o que deseja;

Porque fornecer Ticket 
Alimentação® é mais 
prático e econômico;

Porque as taxas do Ticket Alimentação® são vantajosas, 
fazendo com que seu custo final fique inalterado. 

Por que oferecer 
Ticket® é melhor até 
do que dinheiro? 

Porque você ganha 
incentivo fiscal;

Porque o empregado 
pode usar o dinheiro 
para outras finalidades.

Porque dinheiro 
em espécie reduz 
a segurança da 
sua equipe;

Porque sua empresa 
fica sujeita a multas 
sobre os encargos 
sociais e trabalhistas 
vinculados a salários;    

Porque oferecendo 
o benefício você 
tem isenções de 
encargos sociais; 

Porque oferecer o 
benefício em 
dinheiro não é 
permitido pela lei; 

multiplique sua satisfação 
usando seus benefícios da 

melhor forma.

Agora que você já sabe, 

wisantos
Nota
Ra, aqui parece que se a empresa oferecer o TA, o funcionário pode usar o beneficio para gastar com outras coisas, uma dica é talvez falarmos assim "Porque você garante que sua equipe use o benefício de forma correta, e não para outras finalidades"
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Nota
A isenção de encargos está relacionada a forma que a empresa declara seus lucros. Sugiro alterar a frase incluindo o sentido de que há a possibilidade da isenção.
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Nota
É permitido sim, porém não há isenção de encargos sociais e a empresa não consegue descontar do colaborador o percentual de co-participação.

pagostin
Nota
Para confirmar, sugiro consultar nossa área Jurídica.
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Nota
O incentivo fiscal depende da forma do lucro declarado pela empresa.
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Nota
Sugiro alterar o ícone
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Nota
Sugiro alterar o ícone para algo mais saudável.
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Nota
sugiro excluir a pizzaria
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Nota
sugiro alterar o ícone para algo que lembre um suco.
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Nota
Deixar mais claro que a liberdade de escolha é sobre qual o tipo de alimento o usuário irá consumir.




