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UM CONVITE
O PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador -
foi instituído pela Lei 6.321, de 1976, mas a alimentação
do trabalhador continua sendo um tema atual.

A Sodexo convida você a avaliar todas as vantagens
que esta solução brasileira, que se tornou referência 
mundial, pode trazer para sua empresa.

CHAMAMOS ESTA PUBLICAÇÃO DE
GUIA LEGAL POR VÁRIAS RAZÕES:

Porque está de acordo com a 
legislação do PAT.

Porque aderindo ao programa,
sua empresa garante o acesso
à alimentação para os seus 
trabalhadores.

Porque uma alimentação de modo 
permanente proporciona ao 
trabalhador mais saúde e maior 
capacidade produtiva.

Porque gera aos estabelecimentos 
credenciados maior demanda, tendo 
como consequência melhor estrutura 
e um serviço de qualidade aos 
trabalhadores.

Enfim, porque demonstra como 
você, sua empresa e seus 
trabalhadores podem aproveitar 
ao máximo esse benefício, com 
a estrutura e a confiança de uma 
empresa idônea, registrada no 
Ministério do Trabalho e Emprego.
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ESTRUTURA DO PATO PAT
Atualmente, na era da informação e da aceleração 
tecnológica, os recursos humanos estão se tornando 
uma fonte de diferenciação das organizações.
Investir no bem-estar do colaborador, através do PAT, 
é uma decisão estratégica das empresas.

Os resultados do PAT são reconhecidos em todo o Brasil 
e inspiram outros países, como México, Colômbia, Chile, 
Panamá, entre outros. Ilustrando sua representatividade, 
o PAT integrou o Programa Fome Zero, como uma das 
iniciativas do Governo Federal para atender às metas 
de desenvolvimento do milênio da ONU e é citado como 
exemplo de iniciativa de sucesso pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

Atualmente, nos restaurantes, os trabalhadores 
fazem seus pedidos de refeição e, nos supermercados 
escolhem os gêneros alimentícios de sua preferência 
e pagam com agilidade e segurança. É a garantia de 
alimentação apropriada ao trabalhador e de pagamento 
aos empresários do setor de alimentação, que cresce
em total sinergia com a quantidade de trabalhadores 
beneficiados pelo PAT.

NOS ANOS 70, TORNOU-SE 
URGENTE A MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO 
DOS TRABALHADORES NAS 

EMPRESAS BRASILEIRAS.

EM 1976, CRIAR O 
PROGRAMA DE 

ALIMENTAÇÃO DO 
TRABALHADOR FOI 

UMA DECISÃO 
ESTRATÉGICA DO 

GOVERNO FEDERAL.

Fonte: Ministério do Trabalho

1976
CRIAÇÃO DO PAT
E ADMISSÃO DA 
MODALIDADE REFEIÇÃO 
CONVÊNIO, TENDO
O VOUCHER COMO 
MEIO DE PAGAMENTO

1991
ADMISSÃO DA 
MODALIDADE 
ALIMENTAÇÃO 
CONVÊNIO, TENDO
O VOUCHER COMO 
MEIO DE PAGAMENTO

1997
INTRODUÇÃO DO 
CARTÃO MAGNÉTICO 
ELETRÔNICO COMO 
MEIO DE PAGAMENTO, 
ALÉM DO VOUCHER

1977

1.287
EMPRESAS

767.811
TRABALHADORES

1987

14.028
EMPRESAS

3.458.124
TRABALHADORES

2007

117.415
EMPRESAS

10.066.789
TRABALHADORES

2011

186.293
EMPRESAS

18.098.385
TRABALHADORES

2014

205.438
EMPRESAS

18.769.777
TRABALHADORES

1997

68.994
EMPRESAS

6.134.623
TRABALHADORES
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MINISTÉRIO
DA PREVIDÊNCIA

SOCIAL

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

MINISTÉRIO
DO TRABALHO

E EMPREGO

MINISTÉRIO
DA FAZENDA

SERVIÇO
PRÓPRIO

SERVIÇO
DE TERCEIROS

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE

À FOME

ESTABELECIMENTOS
CREDENCIADOS

EMPRESA
BENEFICIÁRIA

TRABALHADOR

SODEXO

APESAR DO GRANDE NÚMERO DE AGENTES, SUA ESTRUTURA É 
SIMPLES E O PROCESSO, TRANSPARENTE E DESBUROCRATIZADO.

O PAT tem como órgão gestor o Ministério do Trabalho e Emprego. A responsabilidade
compartilhada entre seus agentes reforça o compromisso de acompanhar, avaliar
e propor aperfeiçoamento à legislação do programa, com a Comissão Tripartite 
do Programa de Alimentação do Trabalhador - CTPAT, composta por representantes 
do governo, dos trabalhadores e das empresas.



VANTAGENS DO PAT
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EMPRESAS
EMPREGADORAS
Aumento da produtividade, da qualidade
de produtos/serviços, da agilidade/rapidez 
da produção, do retorno sobre programas 
de treinamento, da satisfação com o 
trabalho/motivação, da integração 
trabalhador/empresa, da atratividade 
da empresa junto a empregados.

Redução dos atrasos e faltas, da rotatividade,
dos acidentes de trabalho, das perdas no 
processo produtivo.

Possibilidade de oferecer refeições aos 
trabalhadores, mesmo sem dispor de espaço 
físico para montagem de um refeitório, além
de garantir ao empregado refeição adequada, 
mesmo em trânsito, fora do local de trabalho.

Não deslocamento de capital de giro para
montagem de cozinha e/ou de refeitório.

Facilidade de implantação e controle.

Incentivo fiscal sobre despesa
com alimentação dos
trabalhadores*.

* Para empresas sujeitas
   a apuração pelo Lucro Real

TRABALHADORES
Alimentação de melhor qualidade
e mais variada.

Maior liberdade para escolha da refeição.

Menor gasto com alimentação e redução do peso 
no orçamento familiar destinado à alimentação.

Menor perda de tempo com deslocamentos
para fazer as refeições, aumentando o tempo
de descanso ou lazer.

Menor gasto decorrente da economia nos 
deslocamentos para fazer as refeições.

Aumento da renda real, da capacidade física,
da resistência à fadiga e a doenças, da 
capacidade de compreensão e aprendizado,
da expectativa de vida e de vida útil/ativa.

Redução do risco de acidentes de trabalho.

Possibilidade de obter refeição adequada
e de baixo custo, mesmo em trânsito, distante
do local de trabalho.

Melhoria na qualidade de vida do
trabalhador e de sua família.

SOCIEDADE EM GERAL
Melhor distribuição de renda.

Geração de empregos diretos e indiretos.

Maior controle sobre a qualidade (teor
nutricional e proteico) das refeições servidas
nos restaurantes.

Garantia de melhor alimentação para grande 
contingente da população.

Aumento do bem-estar social, da expectativa
de vida útil dos trabalhadores e beneficiados.

Maior difusão e conscientização das 
consequências da alimentação sadia/mudança 
de hábitos alimentares, nível de emprego no 
setor alimentício/restaurantes, acesso a 
alimentação adequada por parte dos 
trabalhadores de pequenas e médias empresas.

Melhoria na qualidade de vida da população.

Criação de novos negócios correlatos.

Desenvolvimento e especialização
do mercado de nutrição.

Redução da incidência de doenças, da 
propagação de doenças graves, do nível de 
perdas no processo produtivo, preservando 
recursos não renováveis, da demanda
por serviços de saúde, da sobrecarga sobre 
a previdência social.

GOVERNO
Crescimento da atividade econômica 
com aumento da arrecadação de
impostos e tributos.

Redução das despesas com a 
Previdência Social.

Aumento do retorno sobre os investimentos 
em educação e treinamento.

SETOR ALIMENTÍCIO 
(RESTAURANTES)
Melhor aproveitamento das potencialidades 
de oferta de refeições pela rede já existente.

Aumento na quantidade de clientes: 
maior economia de escala e estímulo 
à expansão do setor.

ADMINISTRADORAS DE 
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
Crescimento e consolidação desse setor
na economia brasileira.

Aumento do grau de especialização
das administradoras.

Crescimento da oferta de empregos de
funções especializadas: nutricionistas,
oficiais de cozinha etc.

Obtenção de ganhos de escala na
operação do Sistema.



Empresa regularmente registrada no 
PAT, a Sodexo, ao longo de sua história, 
optou pela divulgação de iniciativas na 
área de alimentação e em especial 
sobre o programa, como as publicações 
dos livros “Cardápio responde
100 perguntas sobre o PAT” e
“A experiência da Usina Santa 
Adelaide”, que despertou o interesse 
sobre a importância da alimentação 
como fator de incentivo e produtividade 
dos trabalhadores.

Em 2009, lançou um roteiro mundial 
para o exercício da Responsabilidade 
Corporativa, denominado o Plano 
para um Amanhã Melhor (The 
Better Tomorrow Plan), que tem 
como uma das prioridades Nutrição, 
Saúde e Bem-estar. Evoluindo junto à 
questão da competitividade, a Sodexo, 
como empresa participante do PAT, 
estimula o processo educativo 
permanente, fazendo da alimentação 
no contexto do trabalho uma fonte de 
saúde, bem-estar e qualidade de vida.
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A SODEXO
E O PAT
A LÍDER MUNDIAL
EM SERVIÇOS DE 

QUALIDADE DE VIDA E 
O MAIS TRADICIONAL 

PROGRAMA SOCIAL
DO GOVERNO.

Com a missão de melhorar a 
qualidade de vida de todas as 

pessoas a quem servimos
e contribuir com o 

desenvolvimento econômico, 
social e ambiental das 

comunidades, regiões e países 
em que atuamos, propondo 

soluções práticas e 
customizadas tanto ao 
trabalhador quanto às 

organizações, a Sodexo é uma 
empresa que desenha, gerencia e 

entrega serviços baseados na 
experiência de um grupo com mais 

de 40 ANOS DE EXISTÊNCIA, 
PRESENTE EM 80 PAÍSES, criando e 

implantando benefícios e serviços 
para alimentar, transportar, 

desenvolver, motivar e reconhecer 
pessoas dentro das organizações.

No Brasil, a Sodexo conta com duas empresas registradas no PAT, como 
prestadora de serviço de alimentação coletiva nas modalidades Refeição 
e Alimentação Convênio e como fornecedora de alimentação coletiva, 
na modalidade administração de cozinha e refeitório, desempenhando 
papel fundamental na motivação do trabalhador, contribuindo para seu 
crescimento pessoal e profissional e ainda, para o acesso à alimentação 
para MAIS DE 18 MILHÕES DE TRABALHADORES.

8080 7102 1322 4015
NOME DO FUNCIONÁRIO
NOME DA EMPRESA
VAL. 01/2018

ALIMENTAÇÃO
PASS

Cartão exclusivo para o pagamento 
de gêneros alimentícios (exceto 
bebidas alcoólicas) em milhares 
de estabelecimentos credenciados 
à Sodexo, como supermercados, 
açougues, padarias, com liberdade
de escolha do estabelecimento e dos 
alimentos, inclusive os perecíveis 
como frutas, verduras e legumes.

0800-29457
NÚMERO DE REGISTRO DA
SODEXO BENEFÍCIOS E INCENTIVOS

NOME DO FUNCIONÁRIO

NOME DA EMPRESA

8080 7102 1322 4015
NOME DO FUNCIONÁRIO
NOME DA EMPRESA
VAL. 01/2018

REFEIÇÃO
PASS

Disponível nas versões cheque e cartão,
é utilizado exclusivamente para o 

pagamento de refeições nos 
estabelecimentos credenciados à 

Sodexo: para o trabalhador significa o 
acesso a refeições, com a liberdade de 

escolher o estabelecimento e o cardápio, 
incluindo a fruta como sobremesa,

de acordo com seus hábitos e/ou 
restrições alimentares.

SODEXO REFEIÇÃO PASS RH:
Cartão de uso temporário 

exclusivamente para trabalhadores 
recém admitidos.
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A SODEXO
COM VOCÊ

NO PAT
LEGISLAÇÃO

O Programa de Alimentação do 
Trabalhador foi instituído pela

Lei 6.321 de 1976, não como um 
programa isolado, mas dentro de 
uma ampla agenda de políticas e 

programas de alimentação e 
nutrição no país (PRONAN – 

Programa Nacional de 
Alimentação e Nutrição). 

Seu objetivo é fornecer 
alimentação adequada aos 
trabalhadores, em especial

àqueles que recebem menos
de cinco salários mínimos - 

público mais sujeito à 
deficiência alimentar -,

visando a melhoria de suas 
condições nutricionais

e de saúde. 

É IMPORTANTE
ESTAR ATENTO!
Não suspender, reduzir ou 
suprimir o benefício como 
forma de punição, bem como 
utilizá-lo como premiação
ou qualquer outro desvio dos 
objetivos do PAT.

Promover educação alimentar 
e nutricional, bem como 
orientar sobre a correta 
utilização do benefício,
em caso de adoção da 
modalidade refeição ou 
alimentação convênio.

Contribuir para a segurança 
do sistema:

1. Informar à Sodexo o 
desligamento de funcionários;

2. Garantir o sigilo da 
senha/login de acesso ao 
sistema da Sodexo.

2.

3.

1.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
AS LEIS, DECRETOS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS E PORTARIAS
INTERMINISTERIAIS ESTÃO DISPONÍVEIS EM: http://portal.mte.gov.br/pat/legislacao.htm

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Veja também as recomendações do Ministério Público Federal para as empresas prestadoras
de serviços de Alimentação Coletiva sobre o uso indevido do documento de legitimação 
refeição/alimentação convênio em: http://www.sodexobeneficios.com.br/empresas/pat

REDE DE 
ESTABELECIMENTOS 

CREDENCIADOS
A rede de estabelecimentos 
credenciados à Sodexo está

disponível no endereço: 
www.sodexobeneficios.com.br

ABRANGÊNCIA DO PAT
A democratização do acesso a
uma alimentação em quantidade
e qualidade adequadas faz do PAT 
um benefício de longo alcance
no âmbito das empresas.

Com prioridade para os trabalhadores de baixa renda, 
o programa abrange pessoas jurídicas e pessoas 
físicas com configuração jurídica, como cartórios, 
condomínios, etc.

Podem ser beneficiados os trabalhadores contratados 
pela CLT, trabalhadores terceirizados, estagiários, 
bolsistas, entre outros, para o período de transição 
para um novo emprego, e ainda, é facultada a 
continuidade de atendimento em todos os casos de 
suspensão e interrupção do contrato de trabalho.

PARTICIPAÇÃO DO TRABALHADOR
A participação financeira do trabalhador 
é limitada a 20% do custo direto do
benefício concedido.
Esta participação pode ser igual para todos os 
trabalhadores ou a empresa pode estabelecer 
variação de preços, cobrando percentuais 
diferenciados proporcionais à faixa salarial (média 
ponderada), com prioridade para os trabalhadores 
de baixa renda, ou seja, quem ganha menos 
paga menos. A participação global dos 
trabalhadores nos custos do PAT não deve 
ultrapassar os 20%.

EXECUÇÃO

QUE 
CUIDADOS 
TOMAR AO 

CONTRATAR 
TERCEIROS?

Certifique-se de que a empresa 
fornecedora ou prestadora de 

serviços tem o registro no PAT: 
http://portal.mte.gov.br/pat.

O registro da Sodexo no
PAT para as modalidades

refeição e alimentação 
convênio é 080029457

13
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ACESSO AO SISTEMA
A inscrição no PAT deve ser efetuada em: 
http://portal.mte.gov.br/pat/
Clique em “PAT online”

SENHA
Para obter a senha, informe o CPF e opte 
pelo grupo de acesso ‘BENEFICIÁRIAS’.

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
3.1 Em ‘DADOS DA EMPRESA’
As informações solicitadas nesta página 
são referentes aos dados cadastrais da matriz 
da empresa e devem estar de acordo com o 
cartão do CNPJ (pessoa jurídica) e CEI - 
Cadastro Específico do INSS (pessoa física 
com configuração de jurídica).

3.2 Em ‘EXECUÇÃO DO PROGRAMA’
a) Informe o nº de trabalhadores da matriz, 
os trabalhadores beneficiados que recebem até 
cinco salários mínimos (SM) e acima de cinco 
SM por modalidade adotada, além do registro 
da empresa fornecedora/prestadora de serviços.

b) Informe o número de registro da Sodexo: 
080029457. Caso sua empresa opte pela 
modalidade Serviço Próprio, será necessário 
informar o número de inscrição do profissional 
nutricionista (responsável técnico).

c) Número de refeições: Informe o número total
de refeições servidas por dia.

d) Informe nº de trabalhadores que recebem 
até cinco salários mínimos (SM) e mais de cinco 
SM da Matriz.

e) Filiais: Após a inclusão da Matriz, retornar
ao início desta página para a inclusão das 
informações de filiais (se houver).

3.3 EM ‘RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO’
Repetir o código de segurança. Finalizar a inscrição. 
Após a finalização da inscrição, o sistema vai 
gerar o comprovante de inscrição. Mantenha-o 
nos arquivos da empresa para fins de fiscalização.

Visando a apoiar as empresas 
clientes na execução do PAT, a 
Sodexo disponibiliza, no endereço 
abaixo, pesquisa de preços 
praticados em sua região, 
considerando o valor de crédito 
necessário para atender 
à legislação do PAT.

ATENÇÃO!
O valor de crédito deve ser igual para 
todos os funcionários, exceto quando 
os trabalhadores que percebem acima 
de 5 salários mínimos receberem valor 
menor que aqueles que percebem abaixo 
de 5 salários mínimos. Considerando 
o custo de vida, o valor concedido 
pode ser diferente de acordo com 
os preços praticados na região.

PRIORIDADE PARA O PAT:
Conceder o benefício para os 
trabalhadores que recebem até 
5 salários mínimos.
Se a sua empresa quiser, pode conceder 
para os que recebem acima de 5 salários 
mínimos, desde que todos os que 
percebem até 5 salários sejam 
beneficiados. Desta forma, você respeita 
as regras do PAT e valoriza a relação 
empregador-empregado.

ADESÃO
AO PAT

A adesão ao PAT é facultativa
e realizada exclusivamente pela 

internet, a qualquer tempo, no site 
do Ministério do Trabalho e 

Emprego, sendo validada a partir 
do momento de sua efetivação.

As empresas participantes
não necessitam recolher FGTS 

nem efetuar a contribuição 
para o INSS sobre o valor do 
benefício concedido e mais: 

para  empresas sujeitas a 
apuração pelo Lucro Real, há 

uma dedução de Incentivos 
Fiscais, limitado a 4% do 

Imposto de Renda devido.

EXECUÇÃO

COMO
DEFINIR O 
VALOR DE 

CRÉDITO 
MENSAL?

UM DOS DESAFIOS PARA AS 
EMPRESAS BENEFICIÁRIAS É 

ATENDER ÀS ORIENTAÇÕES
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

E EMPREGO NA EXECUÇÃO
DO PAT, NO QUE SE REFERE À 

DEFINIÇÃO DO VALOR DE CRÉDITO 
NO CARTÃO REFEIÇÃO OU

NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, COM
PODER DE COMPRA PARA ATENDER

AOS PARÂMETROS NUTRICIONAIS 
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO.

O PAT tem como objetivo a melhoria da 
situação nutricional dos trabalhadores, 
visando promover sua saúde e prevenir 

doenças profissionais, portanto trata-se de 
um programa de saúde. Desta forma,

é importante considerar a necessidade de 
concessão de uma alimentação saudável, 

com valor de crédito suficiente para o 
pagamento de, no mínimo, um

prato feito e uma fruta de sobremesa.

Conheça a pesquisa da ASSERT – Associação das Empresas 
de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador - e 
do DIEESE em www.precomediosodexo.com.br

1.

2.

3.

Para mais 
esclarecimentos, consulte 

na página eletrônica do 
PAT o item ‘Como se 
cadastrar no PAT’ - 

Empresas beneficiárias´



APÓS O CADASTRAMENTO, CONFORME 
LEGISLAÇÃO VIGENTE, SEMPRE QUE 
HOUVER ALTERAÇÃO CADASTRAL, 
AS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS 
DEVERÃO ATUALIZAR SUAS 
INFORMAÇÕES CADASTRAIS.

EXECUÇÃO

ATUALIZAÇÃO
DO PAT
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1. 2. 3.

ACESSO AO SISTEMA

As alterações cadastrais
no formulário do PAT devem 
ser efetuadas no endereço 
http://portal.mte.gov.br/pat/ 

Clique em PAT online.

BENEFICIÁRIA ALTERAR

Informe o CNPJ/CEI da empresa
e o nº de Inscrição no PAT. Em
seguida clique em pesquisar.

Clique na faixa da razão social
da empresa e efetue as
alterações necessárias da página 
“dados da empresa”.

Na página de execução do programa, 
identifique o CNPJ que deseja 
alterar, clique no bloquinho e 
altere as informações necessárias. 

RESPONSÁVEL 
PELA INSCRIÇÃO

Repetir o código de segurança 
e clicar em “alterar”. Após 
finalização da atualização, 
imprima o comprovante e 
mantenha-o nos arquivos 
da empresa para fins de 
fiscalização.

PAT – Programa de
Alimentação do Trabalhador

Inclua em sua rotina de trabalho a 
necessidade de atualização das 

informações do formulário do PAT. 
Observe exemplos de atualizações 

necessárias: inclusão de filial, 
aumento do nº de trabalhadores 
beneficiados, alteração de dados 

cadastrais da Matriz, inclusão e/ou 
alteração de fornecedor, etc. A Sodexo 
lembra que a fiscalização está atenta 

às atualizações não informadas.

ATENÇÃO!
RAIS – Relação Anual de 
Informações Sociais
Preencher item referente ao 
Programa de Alimentação do 
Trabalhador com as informações 
referentes ao exercício anterior.

Observação: o preenchimento 
deste campo não desobriga o 
estabelecimento de prestar as 
informações exigidas no portal 
do Programa de Alimentação 
do Trabalhador – PAT.

Para mais esclarecimentos, consulte a página eletrônica do PAT, item ‘Como fazer alterações
na inscrição/registro no PAT – a partir de 2008’ – Alterações cadastrais – empresas beneficiárias

8080 7102 1322 4015
NOME DO FUNCIONÁRIO
NOME DA EMPRESA
VAL. 01/2018

Este produto é de propriedade e administração da Sodexo Pass do Brasil Serviços e 
Comércio S.A., com endereço à Al. Araguaia, 1142, bloco 3, Alphaville, Barueri, SP,               
CEP 06455-000, inscrita sob o nº 69.034.668/0001-56 e seu uso está regido por 
contrato entre a empresa cliente e a Sodexo. Seu extravio, perda ou roubo deverão ser 
comunicado imediatamente à Sodexo. Todos os elementos constantes neste cartão e 
os dados nele armazenados são de uso reservado e não podem ser reproduzidos, 
parcial ou totalmente. Este cartão é válido somente para o pagamento de refeições, 
nos estabelecimentos afiliados, um benefício garantido desde 1976 pelo PAT - 
Programa de Alimentação do Trabalhador, um dos programas sociais de maior alcance
no Brasil. A sua troca por dinheiro configura o crime de estelionato.

www.sodexobeneficios.com.br

8080 7102 1322 4015
NOME DO FUNCIONÁRIO
NOME DA EMPRESA
VAL. 01/2018

Este produto é de propriedade e administração da Sodexo Pass do Brasil Serviços e 
Comércio S.A., com endereço à Al. Araguaia, 1142, bloco 3, Alphaville, Barueri, SP, 
CEP 06455-000, inscrita sob o nº 69.034.668/0001-56 e seu uso está regido por 
contrato entre a empresa cliente e a Sodexo. Seu extravio, perda ou roubo deverão ser 
comunicados imediatamente à Sodexo. Todos os elementos constantes neste cartão e 
os dados nele armazenados são de uso reservado e não podem ser reproduzidos, 
parcial ou totalmente. Este cartão é válido somente para a aquisição de gêneros 
alimentícios, nos estabelecimentos afiliados. A sua troca por dinheiro configura o crime
de estelionato.

www.sodexobeneficios.com.br

REFEIÇÃO PASS

ALIMENTAÇÃO PASS

Este cartão é válido somente para 
o pagamento de refeições nos 

estabelecimentos credenciados.
A sua troca por dinheiro

configura crime de estelionato.

Este cartão é válido somente para a 
aquisição de gêneros alimentícios 

(exceto bebidas alcoólicas), nos 
estabelecimentos credenciados.

A sua troca por dinheiro
configura crime de estelionato.

ORIENTAÇÃO 
AOS USUÁRIOS

JUNTO COM OS CARTÕES DE 
BENEFÍCIOS, O TRABALHADOR RECEBE 
ORIENTAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO E 

COMO TER ACESSO A UMA AMPLA 
REDE DE ESTABELECIMENTOS 

CREDENCIADOS EM TODO O BRASIL.

Para usufruir desta comodidade, 
corresponder à confiança dos que 
concedem estes benefícios, atender à 
legislação do PAT e valorizar o benefício 
conquistado, é imprescindível que os 
usuários utilizem corretamente seus 
cartões. Além das orientações 
alimentares disponibilizadas pela 
Sodexo, o verso dos cartões traz 
informações importantes.
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EXECUÇÃO

A SODEXO 
AUXILIA SUA 

EMPRESA
FORNECENDO TODAS

AS INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS SOBRE A 

CORRETA UTILIZAÇÃO 
DOS BENEFÍCIOS 

REFEIÇÃO PASS E 
ALIMENTAÇÃO PASS

Conheça os 5 passos de orientação 
sobre a correta utilização e 
contribua com a segurança do 
sistema Sodexo, divulgando 
para seus funcionários.

Os materiais estão disponíveis 
no endereço: www.sodexobeneficios. 
com.br/empresas/pat

A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ 
DESTACAR CONTABILMENTE,

COM SUBTÍTULOS POR NATUREZA 
DE GASTOS, AS DESPESAS 

DECORRENTES DO PROGRAMA DE 
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, 

DEVENDO A DOCUMENTAÇÃO 
RELACIONADA A TAIS GASTOS SER 

MANTIDA À DISPOSIÇÃO DA 
FISCALIZAÇÃO, POSSIBILITANDO O 
CONFRONTO COM OS REGISTROS 

CONTÁBEIS E FISCAIS.

DESPESA OPERACIONAL

Os benefícios Refeição Pass e 
Alimentação Pass da Sodexo são 

considerados como despesa 
operacional. Mas lembre-se de que 

somente serão admitidas como 
dedutíveis as despesas com 

alimentação, quando fornecidas pela 
pessoa jurídica, indistintamente, a 
todos os seus trabalhadores. Para 

esta operação, considere a alíquota 
média de 24% (15% - alíquota IR + 

9% - Contribuição Social).

INCENTIVOS FISCAIS
As empresas sujeitas a apuração pelo 
Lucro Real que concedem o benefício 
alimentação e optam pela participação 
no PAT poderão abater de incentivos 
fiscais até o limite de 4% do Imposto 
de Renda Devido. 

EXCESSO
Em caso de eventual excesso no 
montante a ser abatido, a diferença 
poderá ser abatida em dois 
exercícios subsequentes, desde que 
devidamente registrado no EFD-IRPJ 
(Escrituração Fiscal Digital - IRPJ).

Obs.: O abatimento de Incentivos Fiscais aplica-se 
somente às empresas com apuração pelo controle 
dos valores excedentes, a serem utilizados no cálculo 
das deduções nos anos subsequentes, dos incentivos 
fiscais com programas de alimentação do trabalhador 
(RIR/1999, art. 582; e IN SRF nº 28, de 1978). 
Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

CONTABILIZAÇÃO

CONTA 
ESPECÍFICA 

PAT
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Acompanhe os números e veja 
como vale a pena oferecer benefícios 
de alimentação com o PAT.

VEJA O EXEMPLO ABAIXO,
COM UMA EMPRESA NAS
SEGUINTES CONDIÇÕES:

EXECUÇÃO

INCENTIVOS
FISCAIS

FISCALIZAÇÃO AS EMPRESAS CLIENTES DEVEM
ESTAR SEMPRE ATENTAS À EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
DO TRABALHADOR, PRINCIPALMENTE 
NOS ITENS ABAIXO, QUE SERÃO 
ANALISADOS EM CASO DE FISCALIZAÇÃO, 
DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 
NORMATIVA SIT Nº 96/2002 

A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO PAT É EFETUADA PELOS AUDITORES 
FISCAIS DO TRABALHO. A execução inadequada do programa e o desvio ou desvirtuamento de suas 
finalidades levam à perda dos incentivos fiscais e à aplicação de penalidades, como o cancelamento 
da inscrição do empregador no programa. Nesses casos, a devolução dos Incentivos Fiscais, o 
recolhimento do FGTS e a contribuição para o INSS sobre o benefício concedido são necessários.

Há atendimento a todos os empregados
da faixa salarial prioritária, correspondente 
a rendimentos de valor equivalente a até 
cinco salários mínimos, sempre que houver 
inclusão, no Programa, de trabalhador de 
rendimento mais elevado;

O benefício concedido aos empregados 
da faixa salarial prioritária tem valor igual 
ou superior ao concedido aos trabalhadores 
de rendimento mais elevado;

O valor cobrado ao conjunto dos 
trabalhadores atendidos no Programa
não ultrapassa 20% do montante do custo 
direto e exclusivo dos benefícios concedidos, 
considerando-se o período de apuração;

O empregador se abstém de utilizar o PAT de 
forma a premiar ou punir os trabalhadores;

1.

SEM PAT

COM PAT

INICIAL FINAL
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ECONOMIA

60%

1. Abatimento até o limite de 4% do Imposto 
de Renda devido (eventual excesso pode ser 
abatido nos 2 exercícios subsequentes - 
registrar no EFD-IRPJ

2. Alíquota do IR = 15%
Obs.: valor para cálculo do incentivo Fiscal 
baseado na solução de consulta nº 2.001 de 
07.01.2014, da Secretaria da Receita Federal

3. Obrigações Trabalhistas = 102%* 

4. Alíquota do IR = 24% (15% + 9%)
Nota: Os cálculos acima demonstram uma 
previsão ao utilizar-se do PAT

*  Fonte: Encargos Sociais no Brasil: Conceito, 
Magnitude e Reflexos no Emprego – DIEESE – 
Abril 2006

216
COLABORADORES

R$ 28,00/dia
PARA REFEIÇÃO

22 DIAS
TRABALHADOS NO MÊS

AS EMPRESAS QUE PARTICIPAM DO 
PAT, UTILIZANDO OS BENEFÍCIOS 
REFEIÇÃO PASS E ALIMENTAÇÃO 

PASS TÊM INÚMERAS VANTAGENS:

Exercem a responsabilidade social
corporativa, incluindo o benefício

alimentação para o seu público interno.

Garantem a isenção de encargos
sociais (FGTS e INSS) decorrentes

do fornecimento do benefício.

Em média, as empresas contam com 
102% de isenção quando consideradas 

as obrigações trabalhistas sobre o valor 
do benefício concedido. A Lei 6.321/76 

permite aos participantes do PAT o 
abatimento em dobro, como despesa 

operacional e incentivos fiscais.

2.

3.

4.

São observados os indicadores 
paramétricos do valor calórico e
da composição nutricional dos 
alimentos disponibilizados aos 
trabalhadores;

Há profissional legalmente habilitado 
em nutrição indicado pelo empregador 
como responsável técnico pelo 
Programa (no caso de autogestão);

O fornecedor ou o prestador de serviço 
de alimentação coletiva contratado 
pelo empregador está regularmente 
registrado no Programa (no caso 
de terceirização).

5.

7.

6.



VIVER BEM
PARA APOIAR AS AÇÕES DE 
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 
QUALIDADE DE VIDA PARA SEUS 
TRABALHADORES, A SODEXO 
CRIOU UM PROGRAMA EXCLUSIVO.

O VIVER BEM SODEXO É UM 
PROGRAMA DE SAÚDE, BEM-ESTAR 
E QUALIDADE DE VIDA QUE PROMOVE 
O INCENTIVO À ADOÇÃO DE ESTILO 
DE VIDA SAUDÁVEL POR PARTE DOS 
TRABALHADORES DOS CLIENTES, 
CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA 
DA SITUAÇÃO NUTRICIONAL DE 
TODOS OS ENVOLVIDOS: USUÁRIOS 
E FUNCIONÁRIOS.

Para a Sodexo, o Programa Viver Bem 
visa a atender nossa responsabilidade 
compartilhada com relação à 
legislação do PAT, contribuindo
para a promoção de atividades
de conscientização e de educação 
alimentar para os trabalhadores, 
bem como para a divulgação de 
métodos de vida saudável.

Entre as atividades do programa, 
destacam-se palestras com 
temas sobre alimentação 
saudável proferidas pelas 
nutricionistas da Sodexo,
além da sugestão de cardápios 
saudáveis para os nossos clientes 
e estabelecimentos e a divulgação 
de informações através de 
mensagens eletrônicas, 
entre outros.

NOSSO OBJETIVO É CONTRIBUIR COM 
AS EMPRESAS NA DISSEMINAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES PARA OS SEUS 

TRABALHADORES, COMO EM:
‘OS DEZ PASSOS PARA UMA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL’ OU 
‘A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

OBRIGATÓRIA NOS RÓTULOS
DOS ALIMENTOS’.
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EXECUÇÃO

PROGRAMA
DE EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR
AS EMPRESAS ADOTAM

A EDUCAÇÃO ALIMENTAR COMO 
UM PROCESSO PERMANENTE 

DESTINADO A FAZER DO ATO DE 
ALIMENTAR-SE NO CONTEXTO
DO TRABALHO UMA FONTE DE 

SAÚDE, BEM-ESTAR, QUALIDADE 
DE VIDA E PRODUTIVIDADE DOS 

TRABALHADORES. MAIS: A 
ALIMENTAÇÃO E A EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR SÃO TAMBÉM 
CONSIDERADAS INDICADORES 

DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA.

CADA VEZ MAIS EMPRESAS SE 
CONSCIENTIZAM DE QUE, PARA
TER COMPETITIVIDADE, A MELHORIA 
DA QUALIDADE DE VIDA E DAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS
SEUS TRABALHADORES É UM 
INVESTIMENTO NECESSÁRIO.

A alimentação tem um papel fundamental nesse 
processo, não só em relação ao suprimento de todas 
as necessidades calóricas do trabalhador. Mais que 
ingerir a quantidade de calorias suficientes para suas 
necessidades, o trabalhador precisa alimentar-se 
adequadamente para ter saúde e qualidade de vida, 
considerando o consumo diário de frutas, verduras e 
legumes. Uma alimentação adequada é a condição 
necessária para se ter um patrimônio genético e 
socioeconômico-cultural mais evoluído. Uma 
alimentação adequada requer informações e mudança 
de hábitos e atitudes que só um processo educativo 
pode proporcionar. Lembre-se: na era da informação 
e das novas tecnologias, saúde, alimentação e 
educação são sinônimos de competitividade.
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VIVER BEM

NOSSO OBJETIVO É 
CONTRIBUIR COM 

NOSSOS CLIENTES NA 
DISSEMINAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES, 
VISANDO À ADOÇÃO 

DE PRÁTICAS 
ALIMENTARES 

SAUDÁVEIS

Uma das iniciativas é a sugestão 
de Cardápios Saudáveis, 

elaborados pelas nutricionistas 
da Sodexo, considerando 

os parâmetros nutricionais 
do PAT e as medidas caseiras.

Utilize seus recursos de comunicação
interna e divulgue para seus colaboradores.

As sugestões de cardápios saudáveis
estão disponíveis no endereço:

www.sodexo beneficios.com.br/empresas/pat

O INCENTIVO ÀS PRÁTICAS 
SAUDÁVEIS É UM ITEM 

FUNDAMENTAL PARA A 
REDUÇÃO DE DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS.

Para apoiar esta ação junto aos seus 
trabalhadores, a Sodexo disponibiliza
"Os Dez Passos para uma
Alimentação Saudável", nas
versões boletins eletrônicos e vídeo.

Utilize seus recursos 
de comunicação interna 
e divulgue para seus 
colaboradores.

O material está disponível 
no endereço: 
http://www.sodexobeneficios. 
com.br/empresas/pat



Os materiais estão disponíveis em:
www.sodexobeneficios.com.br/empresas/pat
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VIVER BEM

PARA ATENDER À 
LEGISLAÇÃO DO PAT,

AO INCENTIVO AO 
CONSUMO DE FRUTAS, 
VERDURAS E LEGUMES 

E À REDUÇÃO DO 
DESPERDÍCIO DE 

ALIMENTOS, A SODEXO 
PUBLICOU O LIVRO 

DE RECEITAS 
SUSTENTÁVEIS, 

JÁ EM SUA
TERCEIRA EDIÇÃO.

SEMANA DA 
ALIMENTAÇÃO

NA SEMANA DO DIA MUNDIAL DA 
ALIMENTAÇÃO (16 DE OUTUBRO),
A SODEXO DISPONIBILIZA MENSAGENS 
ELETRÔNICAS EDUCATIVAS  (QUE 
TAMBÉM PODEM SER UTILIZADAS
COMO MATERIAL IMPRESSO), PARA 
DIVULGAÇÃO AOS SEUS FUNCIONÁRIOS.

ATIVIDADE 
FÍSICA
A regularidade na prática de 
atividades físicas associada a 
uma alimentação saudável tem 
comprovada eficácia na melhoria 
das condições de saúde dos
seus funcionários.

A prática da atividade física 
contribui para melhorar a qualidade 
de vida, prevenindo doenças crônicas, 
reduzindo o estresse, além de  
proporcionar o fortalecimento de 
músculos e ossos e maior disposição 
para as atividades cotidianas.

Os livros de receitas estão disponíveis em:
www.sodexobeneficios.com.br/empresas/pat

CONHEÇA E DIVULGUE
   PARA SEUS FUNCIONÁRIOS.
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VIVER BEM
A responsabilidade compartilhada 

no cumprimento da legislação, 
alinhada à Responsabilidade 

Corporativa, motivou a Sodexo a 
apoiar as iniciativas da ASSERT - 

Associação das Empresas de 
Refeição e Alimentação Convênio 

para o Trabalhador, relacionadas
à alimentação do trabalhador.

UMA DAS INICIATIVAS
É O “PRATO LEGAL”, 

FERRAMENTA INTERATIVA 
CRIADA PARA REFORÇAR 

A IMPORTÂNCIA DA 
PRÁTICA DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL PARA CLIENTES, 

ESTABELECIMENTOS 
CREDENCIADOS E 

USUÁRIOS.

INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL
OBRIGATÓRIA 

NO RÓTULO 
DOS PRODUTOS

A SODEXO APOIA A SUA EMPRESA NO 
INCENTIVO AOS SEUS FUNCIONÁRIOS 

PARA A ADOÇÃO DE PRÁTICAS 
SAUDÁVEIS NA COMPRA DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:

CARTILHA 
HORTA EM CASA
De autoria do Professor Antonio 
Ismael Inácio Cardoso, da UNESP, 
o material foi desenvolvido para 
auxiliar pessoas sem experiência 
a iniciarem o plantio de uma 
horta no quintal de suas casas, 
no terreno de uma escola ou em 
qualquer outra pequena área. 
Conheça esta publicação e divulgue 
para os funcionários da sua empresa.

A cartilha está publicada em: 
www.sodexobeneficios.com.br/
sodexo-viver-bem

Escolha o supermercado de 
sua preferência, 

Faça uma listagem com tudo 
o que precisa;

Ao escolher os gêneros alimentícios, 
não deixe de ler o rótulo.
Para facilitar o entendimento,
vale a pena conhecer as 
informações obrigatórias dos 
rótulos dos produtos.

A apresentação da medida caseira 
é obrigatória. Esta informação vai 
ajudar você, consumidor, a entender 
melhor as informações nutricionais. 

1.

2.

3.

4.

Visite: www.pratolegal.com.br

HORTA

CONHEÇA E DIVULGUE PARA
SEUS FUNCIONÁRIOS

A publicação está disponível em:
www.sodexobeneficios.com.br/empresas/pat

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção __g ou ml (medida caseira)

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal
ou 5400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Quantidade por porção

Valor energético

Carboidratos

Proteínas

Gorduras totais

Gorduras saturadas

Gorduras trans

Fibra alimentar

Sódio

% VD (*)

...Kcal  ...KJ

 g

 g

 g

 g

 g

 g

 mg



RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA

Para a Sodexo, o compromisso com a 
Responsabilidade Corporativa, exercida conforme 

roteiro definido no "The Better Tomorrow Plan", 
significa adotar iniciativas adequando 

prioridades, como em Nutrição, Saúde 
e Bem-estar, que levem em consideração as 

expectativas do público com os quais
nos relacionamos, além da execução do

Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
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