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Hoje no Brasil, foram gerados mais de 280.666 mil 
empregos de carteira assinada, o que é um núme-
ro bastante expressivo. Pensando nisso, as empresas 
devem promover programas que visam ao bem-estar 
e saúde dos colaboradores - um deles é o PAT. 

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)  serve 
para promover qualidade de vida e saúde aos trabalhado-
res que possuem renda de até cinco salários mínimos por 
mês, um programa destinado às empresas que seguem 
as regras.  

A escolha de fazer parte do programa é facultativa tan-
to de empresas e colaboradores, mas, quando decidem 
participar, desde que os requisitos sejam seguidos. Saiba 
mais aqui! 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/07/01/brasil-cria-280-mil-empregos-formais-em-maio-diz-ministerio-da-economia.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/07/01/brasil-cria-280-mil-empregos-formais-em-maio-diz-ministerio-da-economia.ghtml
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PAT é a sigla para Programa de Alimentação do Tra-
balhador, que pode ser definido como uma política 
governamental que visa garantir a alimentação de tra-
balhadores com menor renda e que não tenham con-
dições de se alimentar corretamente em casa.

A lei foi criada em 14 de abril de 1976, porém, só foi 
definitivamente regulamentada pelo decreto núme-
ro 5, em 1991. Esse ano (2021), foi publicada a Con-
solidação do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal 
pelo Governo Federal, que antes tinha mais de 1000 
decretos, instruções e portarias. 

Agora, essas regras foram reduzidas para 15 normas 
que tratam da modernização do Programa de Alimen-
tação do Trabalhador. 
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Além de garantir uma alimentação digna aos trabalha-
dores e seus familiares, as empresas, agora, precisam 
obrigatoriamente aderir ao PAT para usufruir dos be-
nefícios e incentivos fiscais. Leia mais sobre as atuali-
zações do Programa de Alimentação do Trabalhador 
aqui. 

Uma pesquisa feita pela agência de seguros Mercer 
Marsh apontou que 61% dos profissionais se preocu-
pam, primeiramente, com a saúde para, depois, o cres-
cimento profissional ou aumento de salário. 

Isso indica que os colaboradores se preocupam em 
estar em empresas que oferecem benefícios para cui-
dar da alimentação e da saúde, tais como Vale Refei-
ção e Alimentação (regulamentados pelo PAT), plano 
de saúde, plano odontológico e incentivos para a prá-
tica de atividade física.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.854-de-10-de-novembro-de-2021-359085615http://


Quais os objetivos 
do PAT?2.



8

Agora, vamos discorrer sobre os ob-
jetivos do PAT. De acordo com a car-
tilha do PAT, os principais objetivos 
do programa são:

• Melhorar as condições nutricionais 
dos colaboradores de baixa renda;

• Diminuir doenças relacionadas à 
desnutrição dos trabalhadores;

• Melhorar a relação entre os 
trabalhadores com a empresa;

• Aumentar a qualidade de trabalho 
e a produtividade das equipes;

• Apoiar estabelecimentos locais de 
alimentação;

• Proporcionar consciência 
nutricional e saudável.

• Potencializar a resistência física 
dos trabalhadores;

• Aumentar o nível de satisfação 
dos colaboradores com o local de 
trabalho e, consequentemente, 
diminuir o índice de rotatividade;

https://www.banpara.b.br/media/234858/cartilha_pat_programa_de_alimenta_ao_do_trabalhador.pdf
https://www.banpara.b.br/media/234858/cartilha_pat_programa_de_alimenta_ao_do_trabalhador.pdf


Quem pode participar do 
programa de alimentação 
do trabalhador? 3.
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Está aberta para toda e qualquer empresa brasileira fazer 
parte do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), 
independentemente da quantidade de colaboradores con-
tratados. 

O mais importante é abranger o maior número de empresas 
e funcionários possível, a fim de que os benefícios sejam es-
tendidos a empregadores e empregados. 

Quanto aos funcionários, o foco é que aqueles que ganham 
até 5 salário mínimos por mês recebam o benefício. 

Porém, a empresa consegue incluir os colaboradores com 
renda mais alta, desde que todos
os de baixa renda já façam parte do programa. Caso esse 
seja o ponto, o programa fornece alimentação equivalente.

Para participar do PAT, as empresas precisam preencher um 
formulário disponível na página do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), clique aqui para ter acesso. O prazo para 
preencher é do dia 1º de janeiro até 31 de março de cada 
ano e o cadastro é válido por 12 meses. 

https://blog-empresas.ifood.com.br/programa-de-alimentacao-do-trabalhador/
http://www.trabalho.gov.br/sistemas/patnet/Usuario/UsuarioCadastrar.aspx
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Como se estendem os benefícios do PAT aos colaboradores?

O PAT se estende aos colaboradores que 
estão ativos na organização e, também, 
aos que tiveram o contrato suspenso. 

O empregador pode estender o atendi-
mento PAT aos trabalhadores que não se-
jam empregados da empresa, desde que 
tenham sido contratados para trabalhos 
relacionados à mesma.

No caso de colaboradores com o contra-
to de trabalho suspenso ou interrompi-
do, é facultativa a permanência dos aten-
dimentos PAT.

Colaboradores que não trabalham 
de forma direta na empresa Contrato suspenso inclui

Colaboradores com trabalho 
temporário para com a empresa;

Férias

Estagiários Descanso semanal remunerado

Bolsistas Afastamento por saúde

Aprendizes contratados por 
parceiros sem fins lucrativos, 
desde que registrado no Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente.

Afastamento por benefícios de 
previdência

Trabalhadores dispensados, dentro 
de um período de seis meses.
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Operacionalização do PAT

A operacionalização aqui diz respeito à aprovação do 
cadastro e aprovação da empresa junto ao PAT, para 
,então, passar para o próximo passo, que é escolher 
se a organização irá contratar um fornecedor de vale-
-refeição e alimentação. O que gera mais flexibilidade, 
menos trabalho operacional e liberdade para os cola-
boradores escolherem onde querem comer. 



A economia de 
quem adere o PAT4.
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Vamos destacar os pontos principais dos benefícios do PAT 
à empresa, afinal de contas, o programa beneficia os dois 
lados (empregador e colaborador):

• Direito à isenção dos encargos sociais sobre os valores 
líquidos dos benefícios concedidos aos trabalhadores.

• Empresas que fazem parte do Lucro Real contam com 
4% de isenção do Imposto de Renda.

• Quando a empresa não faz parte do PAT, acaba tendo 
que arcar com os custos de alimentação do colaborador, 
deixando de aproveitar o apoio e incentivo fiscal conce-
dido aos empregadores.



Em quais modalidades 
o PAT é oferecido?5.
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Por se tratar de uma política pública, ele acarreta bene-
fícios voltados para o bem-estar da companhia, o que, 
automaticamente, favorece um clima organizacional mais 
positivo.

Com a modernização do PAT, as empresas que quiserem 
se cadastrar no programa deverão estar em conformida-
de com as normas sanitárias, bem como as obrigações 
com o Governo. Agora, as penalidades para quaisquer 
descumprimentos às normas deverão ter penalidades 
maiores. 

Nesse sentido, quando uma empresa se cadastra no PAT, 
ela pode optar por utilizá-lo em dois formatos diferentes:
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Terceirização

A terceirização costuma ser o formato mais utili-
zado, já que é mais prático e simples para as com-
panhias, exigindo uma infraestrutura menor. 

Nesse método, a gestão da empresa contrata uma 
segunda companhia para prestar os serviços de 
refeição e cuidar da alimentação de seus colabo-
radores.

Em algumas organizações é instalada uma cozi-
nha industrial para a produção própria. Em outras, 
são fornecidas marmitas diárias. As opções são 
várias, mas devem sempre levar em conta o equi-
líbrio nutricional das refeições dos funcionários e 
a qualidade dos alimentos fornecidos. 

Vale ressaltar que, caso seja escolhida a terceiriza-
ção para participar do PAT, a empresa contratada 
também precisa ser cadastrada no programa.

Dentro da autogestão, a empresa e seus 
diretores ficam responsáveis por fornecer 
alimentação saudável a seus colaboradores 
de forma direta. 

Isso pode ser feito através da produção de 
alimentação própria dentro da companhia e 
até mesmo de reembolso corporativo.

Autogestão

https://blog-empresas.ifood.com.br/modelo-hibrido/
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Onde entram o vale-alimentação 
e refeição?

O PAT não pode conceder benefício em dinhei-
ro, portanto, as modalidades compostas pela 
empresa podem ser:

• Vale-Alimentação: o trabalhador pode 
utilizar para comprar alimentos de 
mercados;

• Vale-Refeição: o trabalhador pode utilizar 
para refeições de almoço e janta;

• Marmitas: uma empresa transporta 
alimentação até a empresa;

• Alimentação da empresa terceirizada: uma 
empresa terceirizada faz refeições dentro 
de um refeitório para consumo no local;

• Alimentação na empresa: a própria 
empresa prepara as refeições no local de 
trabalho; 

• Cesta de alimentação: A empresa 
compra alimentos de restaurantes ou 
estabelecimentos parceiros para seus 
colaboradores.



Como fazer o cadastro 
dentro do PAT?6.
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Realizar o cadastro no PAT é uma atitude que pode tra-
zer inúmeros benefícios. Todo o processo de inscrição é 
simples e pode ser realizado diretamente pela internet.

Para participar do programa, basta acessar o site oficial 
do Ministério do Trabalho e Emprego e preencher o for-
mulário disponibilizado na página. 

Caso prefira realizar o processo de maneira física, pode-
-se retirar a ficha em uma agência dos correios e enviá-la.
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Depois disso, a empresa precisa indicar qual formato uti-
lizará para fornecer o benefício para seus colaboradores: 
autogestão ou terceirização. 

O cadastro dentro do PAT não possui data de validade 
e nem prazo para expiração. Sendo assim, não é neces-
sário renová-lo com o passar dos anos, contando com o 
benefício de forma integral. 

No entanto, por se tratar de uma política pública, pode 
ser cancelada a qualquer momento, caso seja a decisão 
do Governo Federal.



22

Os documentos devem ser entregues para 
o PAT da sua cidade e ficarão mantidos no 
estabelecimento local e nas outras filiais. Os 
documentos obrigatórios são:

• RG (ou outro documento com foto);
• CPF;
• Carteira de trabalho;
• PIS;
• Comprovante de residência.

Documentos necessários
para cadastro

A empresa tem o dever de deixar uma cópia 
do comprovante de inscrição no PAT, junto 
da documentação comprobatória dos gastos 
e benefícios recebidos. 

A fiscalização ocorre com auxílio desses do-
cumentos e pode ser encontrada no site do 
Ministério do Trabalho e Emprego.

Fiscalização de documentos
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O empregador pode disponibilizar mais de 
um benefício para um mesmo trabalhador, 
tanto para benefícios diferentes quanto para 
os iguais. 

O valor desses benefícios aos trabalhadores 
de baixa renda não devem ser menores dos 
atribuídos aos outros colaboradores de ren-
da maior.

Mais de um benefício para o 
mesmo trabalhador

Quando o colaborador falta ao trabalho, o 
empregador pode diminuir o benefício, pois 
o PAT tem o objetivo de garantir uma alimen-
tação de qualidade aos trabalhadores nos 
dias de trabalho.

A redução é proporcional ao benefício e nun-
ca pode ser descontado por dinheiro em es-
pécie na folha de pagamento.

Faltas e redução do benefício



Os benefícios 
do PAT para
as empresas7.
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Quando as empresas aderem ao PAT, elas recebem diver-
sos incentivos fiscais e financeiros. Esses fatores propor-
cionam uma grande diferença no orçamento anual da com-
panhia, que pagará menos impostos. 

Com as novas regras do PAT em vigor, o foco está em 
beneficiar os trabalhadores, o que vai trazer uma concor-
rência maior entre as empresas, abrindo o mercado para 
focar na qualidade dos serviços oferecidos. 

Isso irá reduzir os custos cobrados nos restaurantes e mer-
cados, ampliando a aceitação dos benefícios do PAT - em-
presas e colaboradores saem ganhando.

Afinal, é fato comprovado que quando os funcionários es-
tão satisfeitos com a empresa na qual trabalham, produ-
zem mais.

Nesse sentido, nada melhor para estreitar a relação entre 
colaboradores e gestão do que o pagamento de vale-refei-
ção e alimentação, que são produtos capazes de motivar 
os colaboradores a longo prazo dentro das organizações.



26

Sendo assim, torna-se evidente que os benefícios do 
PAT não se restringem apenas ao campo financeiro. 
Quanto ele está em vigência, é capaz de melhorar tam-
bém a produtividade da empresa, já que os funcioná-
rios realizarão suas demandas com mais disposição. 

Portanto, podemos dizer que alguns dos pontos posi-
tivos que o PAT acarreta para as companhias são:

• Isenção de impostos sociais como FGTS e INSS, em 
relação ao valor líquido do programa;

• Dedução no Imposto de Renda para empresas 
pagantes;

• Dedução de até 4% dos impostos reais pagos pela 
empresa;

• Melhora na relação entre colaborador e a empresa;
• Criação de um endomarketing de qualidade;
• Aumento da produtividade, devido aos maiores níveis 

de satisfação dos funcionários com a companhia.
• Colaboradores motivados em permanecer e fazer 

carreira na empresa.



Os benefícios
do PAT para
os colaboradores8.
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Aderir ao PAT é positivo para as empresas em muitos sen-
tidos. Com ele, as companhias podem reduzir e otimizar 
os seus custos e ainda ganharem no relacionamento com 
seus funcionários, o que é positivo para o clima e para a 
cultura organizacional.

No entanto, os maiores beneficiados com o Programa de 
Alimentação do Trabalhador são, de fato, os profissionais 
das empresas. Afinal, para os colaboradores, as vantagens 
podem ser sentidas dia a dia, com a criação de uma roti-
na mais saudável.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), somente 
18,2% dos brasileiros em seu dia a dia ingerem o núme-
ro de frutas recomendado pela Organização Mundial da 
Saúde.
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Isso, por sua vez, possui impacto direto na saúde total 
da nossa população, que caminha para grandes números 
relacionados à obesidade. Nesse sentido, garantir uma 
refeição equilibrada é essencial para a criação de uma ro-
tina mais nutritiva.

Portanto, o PAT vem como um auxílio para quem não tem 
condições de garantir pratos saudáveis ou não tem tem-
po de cozinhar em sua rotina, por meio de parceiros em 
estabelecimentos em restaurantes, mercados, delivery, 
self service ou marmitarias.

Sendo assim, alguns dos principais benefícios do PAT para 
os colaboradores são: 

• Maior flexibilidade para escolher suas refeições, 
sejam prontas ou comprando os ingredientes para o 
preparo em casa; 

• Melhor qualidade de vida dentro da empresa;
• Relacionamento amigável com os gestores;
• Maior satisfação e motivação na realização das 

demandas;
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• Possibilidade de fazer a portabilidade de benefícios, ou seja, dentro do período 
de 18 meses o colaborador poderá escolher a melhor bandeira do seu vale-
refeição ou alimentação (como o iFood por exemplo);

• Não será mais necessário usar o cartão físico para pagar os benefícios, já que o 
Banco Central do Brasil (BACEN) determinou novas operações de pagamento.

Com as atualizações das regras do PAT que mencionamos 
no início deste material, agora, os colaboradores irão 
contar com mais benefícios, confira abaixo: 



iFood Benefícios 
e a revolução 
na alimentação 
corporativa9.
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Se você acompanha o cenário empresarial brasileiro, 
já ouviu falar da movimentação que o iFood está cau-
sando. 

Afinal, a empresa que começou no ramo das entre-
gas, atualmente é um dos maiores cases de sucesso 
em food delivery do nosso país, atuando também em 
algumas frentes financeiras. 

Uma dessa frentes é o iFood Benefícios, um novo for-
mato do tradicional Vale Refeição e Alimentação cria-
do com o objetivo de entregar maior flexibilidade de 
utilização para os colaboradores e maior valor agre-
gado para as empresas nos processos de aquisição e 
retenção de talentos. 
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O iFood Benefícios atende a todos os normativos do 
Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) em 
dar assistência aos colaboradores, acabando com bu-
rocracias e oferecendo benefícios para todo o corpo 
trabalhista, inclusive para estagiários, jovens partici-
pantes do programa de aprendizagem e parceiros 
não vinculados à CLT.

Com serviços que capazes de eliminar  processos bu-
rocráticos de reembolsos, pagamento de refeições e 
vale presente aos colaboradores, o iFood Benefícios 
promete melhorar a relação dos funcionários com suas 
companhias e trabalhar lado a lado do RH nas frentes 
que buscam garantir qualidade de vida para o colabo-
rador e seus familiares. 

https://blog-empresas.ifood.com.br/ifood-empresas/


34

O iFood Benefícios oferece o vale-refeição e ali-
mentação digital do iFood, feito para agilizar e 
flexibilizar o dia a dia dos colaboradores da sua 
empresa. Sua empresa pode beneficiar a alimen-
tação corporativa sem maiores burocracias.

iFood Benefícios • Gestão inteligente online - central que 
concentra informações dos colaboradores, 
processo simplificado de pedidos e  relatórios 
prontos.

• Contratação 100% Digital - todo o processo de 
negociação, assinatura de contrato e pedido 
dos cartões é feito online 

• Cadastro PAT - é regulado o direito à isenção 
de encargos sociais.

• Custo zero e sem taxas extras - você só paga 
o valor dos benefícios aos colaboradores, sem 
nenhuma taxa.

• Crédito para o colaborador em até 48h após o 
pagamento da recarga

• Função crédito e rede credenciada Elo - o 
colaborador pode utilizar o cartão em qualquer 
estabelecimento credenciado ao PAT e que 
aceite o pagamento na função crédito Elo
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Com o iFood Card, você pode presentear seus 
colaboradores e parceiros com um vale
presente alimentação. Agora ficou mais fácil mo-
tivar e agradecer toda a equipe de sua empresa, 
principalmente nas datas comemorativas.

Você apenas precisa se cadastrar, escolher o va-
lor do saldo e a quantidade de Cards que
deseja enviar. O presenteado recebe o vale digi-
talmente e pode escolher a comida que quiser 
em um dos milhares de restaurantes credencia-
dos no iFood, basta resgatar o código disponibi-
lizado.

Conheça também o iFood Card
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https://empresas.ifood.com.br/ifood-beneficios

