
 

 

 

 

 

CARTÃO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO VALEMAIS 

 

O cartão Valemais Alimentação Refeição, ppossibilita aos colaboradores de 
sua empresa o acesso a aquisição de gêneros alimentícios in natura em uma 
ampla rede de estabelecimentos credenciados. É o Cartão ideal para sua 
empresa que deseja oferecer aos colaboradores segurança e simplicidade nas 
refeições realizadas em lanchonetes, restaurantes e afins. 
 
 

Diferenciais Competitivos 

 

 

1. Empresa Capixaba com atuação Nacional que gera emprego e renda para 

Espirito Santo. 

2. O prazo para entrega dos cartões será de no máximo 03 dias. 

3. A liberação dos créditos nos Cartões acontece imediatamente após a 

confirmação do pedido, inclusive nos finais de semana. 

4. Baixo Custo na execução dos serviços. 

5. Maior rede de estabelecimentos credenciada do Espirito Santo. 

6. O Cartão terá a função de ALIMENTAÇÃO e REFEIÇÃO, ou seja, um 

único cartão poderá ser utilizado em Supermercados e Restaurantes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARTÃO CONVÊNIO VALEMAIS 

Lembre-se: O Cartão Convênio não é Cartão de Crédito 

portanto, não gera cobrança de juros e não induz 

seu funcionário a endividamentos. 

 

O que é? 

� É amplamente conhecida a necessidade que os funcionários de uma 
empresa/organização têm de um adiantamento de seu salário - o conhecido 
“vale”, posto que as despesas ocorrem durante todo o mês enquanto o 
salário é pago ao final do período. Esse fato, muitas vezes, leva os 
funcionários a incorrerem em empréstimos ou a comprarem a prazo, em 
ambos os casos, com pagamento de juros. Por outro lado, os “vales” 
impactam pesadamente o fluxo de caixa das empresas. Da observação 
desse dilema surgiu o Cartão de Convênio Empresarial, uma ideia 
inovadora, segura e vantajosa para todos: empresas e funcionários! 

Como Funciona? 

� O Usuário recebe um Cartão com um crédito estipulado pela empresa 
cliente, (variando de 30 a 50% do salário). O valor desse crédito é lançado 
no Cartão Valemais. O usuário utiliza o cartão na rede credenciada 
Valemais e terá o valor utilizado debitado de seu salário apenas 45 dias 
após o crédito. O usuário tem total controle e acompanhamento de seus 
gastos, além de maior segurança, comodidade e poder de compra.  

Diferenciais competitivos: 

� Linha de crédito com 40 dias para pagar sem juros 
� Substituição dos adiantamentos salariais e vales 
� Substituição de convênios diretos com Farmácias, supermercados e outros. 
� Redução de custos operacionais 
� Melhoria do fluxo de caixa com mais segurança 
� Otimização do trabalho e processos na área de RH 
� Melhoria das relações trabalhistas 
� Ampla rede de farmácias, supermercados e Postos de combustível. 



CARTÃO GESTÃO DE FROTA VALEMAIS 

Sistema Valemais Gestão de Frota é ideal para sua Empresa  

controlar o abastecimento dos veículos e também, criar 

um planejamento que irá reduzir gastos da empresa e 

 aumentar seus lucros. 

 

Controlar o abastecimento de veículos de uma frota sempre gerou uma forte dor de cabeça 

nos gestores administrativo-financeiro das empresas. O produto Valemais Gestão de Frota 

contribui decisivamente para que esse controle de abastecimento de veículos deixe de ser 

uma fonte de desperdício de recursos na empresa. 

 

Com a utilização da tecnologia para centralizar autorizações de abastecimento “on line”, 

pagamentos a fornecedores e a análise de indicadores de desempenho da frota e de cada 

veículo e/ou condutor isoladamente, quanto a consumo por modelo e por condutor, o gestor 

tem em mãos uma ferramenta que lhe permitirá cortar sensivelmente seus custos tangíveis 

(economia de dinheiro) e intangíveis (burocracia, tempo, insatisfação dos usuários e 

fornecedores). 

 

CARTÃO PRESENTE VALEMAIS. 

O Cartão Presente Valemais é ideal para premiar 

Funcionários, em aniversários, casamento,  

formaturas, Natal, amigo-secreto, entre tantas outras 

 necessidades de Presentear. 

 

Ele possibilita cargas de valores fixos, variáveis ou único, dependendo da forma de 

contratação, para você escolher a quantia que quiser dar de presente. 

 

O usuário do cartão presente usufrui de todos os benefícios que a rede credenciada Valemais 

oferece. O crédito pode ser utilizado para uma compra em vários estabelecimentos ou para 

compra única. 

 

Pode ser substituído em caso de perda ou roubo. Basta entrar em contato com a central de 

atendimento Valemais e solicitar novo cartão. 

 

Para qualquer outra informação, gentileza contatar-nos: 

Atenciosamente; 
 

Vinicius Alves Costa 
(28) 98802-0003 ou (027)99720-2623 

vinicius@migbeneficios.com.br


