Seja bem vindo.
A EMPORIO CARD, administradora dos cartões Valemais está no
mercado desde 2001 e vem a cada ano fortalecendo suas
principais características: valor, seriedade e agilidade.
A Valemais conta com milhares de usuários, fornecedores e
empresas; parceiros que são beneficiados diariamente pelos
serviços e as vantagens oferecidas pelos cartões, em diversos
estados do Brasil.
Para garantir a transparência e a segurança em todas as suas
operações, a Valemais investe em alta tecnologia, garantindo que
sua estrutura seja eficaz e ágil, mantendo as empresas,
fornecedores e usuários sempre atualizados.
Através desses investimentos, e principalmente, o empenho de
seus colaboradores, que se dedicam na qualidade de prestação
dos serviços, a Valemais firmou seu nome nas regiões em que atua
e continua trabalhando para conquistar, e principalmente merecer
a confiança da sua empresa.

Missão
Oferecer e assegurar soluções inovadoras em gestão de benefícios.

Visão
Crescer de forma eficiente e sustentável, sendo reconhecida pelos
nossos clientes como uma das melhores empresas em gestão de
benefícios do Brasil

Valores
Valorização das pessoas
Determinação
Comprometimento
Inovação
Confiança
Ética
Respeito
Eficiência
Sustentabilidade
Responsabilidade Sócio – ambiental

Valemais em números:
•

14 Anos de mercado;

•

Mais de 3 milhões de cartões emitidos;

•

Cerca de 8 mil estabelecimentos
credenciados;

•

Atende cerca de 1,5 mil
empresas(empregadores);

•

Realiza cerca de 8 milhões de transações;

•

Presente em 8 estados do Brasil com 10
agências de atendimento;
(ES/MG/SP/RJ/BA/PR/SC/GO)

Alguns clientes Valemais
(Privados):
•

União Engenharia;

•

Grupo Satélite;

•

Autobahn;

•

Serdel;

•

UVV;

•

Fortlev;

•

Lorenge;

•

Unimed;

•

Pódium;

•

Fibra e Garra;

Alguns clientes Valemais
(Públicos):
•

Prefeitura de Vitória;

•

Prefeitura da Serra;

•

TJ – ES;

•

Cesan;

•

Codesa;

•

Assembléia Legislativa – ES;

•

FINDES;

Diferenciais:
•

Maior flexibilidade;

•

Maior agilidade;

•

Atendimento regional personalizado;

•

Menor prazo e emissão e remessa de
cartões;

•

Menor prazo de liberação de crédito;

Rede Credenciada:
•

Hipermercados;

•

Supermercados;

•

Restaurantes;

•

Hortifrutis;

•

Drogarias;

•

Roupas e Calçados;

•

Bares e Restaurantes;

•

Postos e combustível;

•

Lojas de Serviços;

Produtos Valemais
Alimentação

Refeição

Gestão de Frota

Cartão Alimentação
O cartão Valemais Alimentação reflete benefícios aos seus
usuários, buscando diretamente o bem-estar e a qualidade de
vida dos mesmos, garantindo às empresas a possibilidade de
desenvolver em seu corpo profissional a capacidade de melhores
desempenhos.

Cartão Alimentação

Benefícios para a empresa
Gestão simplificada
A gestão do cartão é feita através do site. Os créditos são liberados
mensalmente de acordo com a necessidade de cada empresa.
Valorização da equipe
O cartão Valemais Alimentação gera nos funcionários a percepção de
investimento em bem-estar, o que aumenta a motivação dos trabalhadores.
•
•
•
•

•
•
•

Dedução das despesas de alimentação como custo operacional.
Redução do Imposto de Renda para pagar através de deduções como
incentivo fiscal.
Isenção de encargos sociais (FGTS, INSS).
Diminuição dos acidentes de trabalho, do absenteísmo, das doenças
profissionais, da rotatividade do pessoal e consequentemente maior
produtividade dos funcionários.
Melhoria do relacionamento entre os funcionários e maior valorização da
empresa.
Agilidade nas solicitações de novos cartões para novos colaboradores.
A solução do meio de pagamento cartão evita a circulação de valores nas
dependências da companhia

Cartão Alimentação

Benefícios para o funcionário
Qualidade de vida e melhor auto-estima;
Com o cartão Valemais Alimentação a condição nutricional do funcionário
melhora, aumentando a capacidade física e a resistência às doenças. Uma
alimentação mais nutritiva contribui para maior disposição dos funcionários
para o trabalho.
Liberdade de escolha do estabelecimento comercial;
O trabalhador tem liberdade de escolher os produtos e o estabelecimento
onde deseja comprar, seja mercearia, padaria, supermercados, entre outros.
Basta consultar a rede credenciada. O crédito do cartão é cumulativo. Caso
não seja utilizado o valor integral em transações, acumula-se para o próximo
período.
Segurança;
Em caso de perda, roubo ou extravio, o cartão pode ser bloqueado
imediatamente, através da Central de Atendimento ou no site Valemais. Os
gastos também podem ser controlados consultando o saldo ou extrato pelo
site através de senha individual de acesso.
•
•
•
•

Aumento da capacidade de aprendizado, melhorando o nível profissional.
Redução dos gastos pessoais referente ao custo de alimentação.
Conveniência e segurança de um cartão que exige senha.
Eliminação do contra vale.

Cartão Refeição
O cartão Valemais Refeição é ideal para a empresa que deseja
oferecer aos funcionários segurança e simplicidade nas refeições
realizadas em lanchonetes, restaurantes e afins.

Cartão Refeição

Benefícios para a empresa
Satisfação dos funcionários
Para os empregados esse benefício é fundamental, o que aumenta a autoestima e satisfação deles perante a empresa.
Gestão através do site
Todo o gerenciamento do cartão é feito pelo site Valemais, oferecendo ao
gestor maior autonomia e flexibilidade. Os créditos são liberados
mensalmente de acordo com as informações enviadas pela empresa.
•
•
•
•

Praticidade e simplicidade, que reduz tempo e custos administrativos;
Mais produtividade por parte dos colaboradores;
Incentivo fiscal;
Sem encargos sociais, foco em gestão de pessoas;

Benefícios do Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT
•
•
•

Dedução das despesas de alimentação como custo operacional;
Redução do Imposto de Renda a pagar através de deduções como
incentivo fiscal;
Isenção de encargos sociais (FGTS, INSS);

Cartão Refeição

Benefícios para o funcionário
Melhor nutrição
Melhoria da condição nutricional do funcionário, aumentando a capacidade
física e a resistência às doenças. Uma alimentação mais nutritiva também
contribui para maior disposição dos funcionários para o trabalho.
Liberdade de escolha do estabelecimento comercial
O trabalhador tem liberdade de escolher o local onde deseja se alimentar.
Basta consultar a rede credenciada. O saldo é gradualmente descontado de
acordo com o uso. O crédito do cartão é cumulativo. Caso não seja utilizado
o valor integral em transações, acumula-se para o próximo período.
Segurança
Em caso de perda, roubo ou extravio, o cartão pode ser bloqueado
imediatamente, através da Central de Atendimento disponível 24 horas, 7
dias por semana ou no site Valemais. Os gastos também podem ser
controlados consultando o saldo ou extrato pelo site através de senha
individual de acesso.
•
•
•
•

Permite fazer as refeições diárias em restaurantes, lanchonetes e outros
estabelecimentos similares, com mais qualidade liberdade de escolha.
Segurança - cartão nominal e com senha;
Conveniência e segurança de um cartão que exige senha;
Dispensa os contra vales;

Cartão Gestão de Frota
O cartão Gestão de Frota Valemais é ideal para a empresa
controlar o abastecimento dos veículos e mais que isso, criar um
planejamento que vai reduzir gastos da empresa e aumentar os
lucros.

Cartão Gestão de Frota

Benefícios
Controle
O cartão Valemais Gestão de Frota permite à empresa controlar o custo do
km, preço máximo e mínimo por litro, quantidade de abastecimento,
intervalo de transações, registros de abastecimentos feitos fora do sistema,
relatórios customizados por CC / CR / veículo / condutor, avaliação
personalizada por condutor e/ou veículo.
Praticidade
O sistema Valemais de gestão de frota é prático e interativo, oferece ao
gestor comunicação remota com o condutor, compartilhamento da gestão
com hierarquia de alçadas, alerta de manutenção preventiva. Oferece
também registro das condições de preço por estabelecimento, relatório para
o acompanhamento de veículos flex, agendamento automático de relatórios.
As informações sobre os abastecimentos são em tempo real, agilizando a
tomada de decisão.

Cartão Gestão de Frota

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite fazer a manutenção no seu cadastro de veículos;
Você poderá incluir novos veículos e consultar os já existentes; Incluir
usuários por veículo;
Alterar limites;
Reemitir ou cancelar cartões;
Permite a inclusão do código da frota e do tipo de frota;
Permite o cadastro do hodômetro ou da mudança do mesmo, com
ênfase na marcação atual da quilometragem do veículo e da nova
quilometragem a partir da mudança do equipamento;
Cadastro do nome do motorista da unidade ou pessoa pelo mesmo, sua
carteira de habilitação e a data de vencimento da mesma;
Desbloqueio de lote de cartões;
Bloqueio de cartões;
Alterações de limite;
Restrições à transação;
Consulta de títulos emitidos;
Relatórios de transações por veículo, por estabelecimento, por frota e
por centro de custo;
Relatório de custo do veículo por KM;
Relatório que permite visualizar as últimas quilometragens dos veículos;
Relatório comparativo de desempenho por modelo;
Relatório por inconsistências;
Relatório de totais por tipo de combustível;

