Ticket apoia 18º Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida
Marca apresenta soluções com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida
do trabalhador durante o encontro, que será realizado de 23 a 25 de junho
A Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil,
participa do 18º Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, que será
promovido de 23 a 25 de junho, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O
congresso tem foco nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU
2030, especialmente nos relacionados à saúde e ao bem-estar. E surge em
meio às demandas globais por reflexão, aprofundamento e ação voltadas para
as pessoas e os resultados das organizações.
Por essa razão, o destaque da marca é o Ticket Saúde, produto inovador para
a assistência à saúde ao trabalhador. A solução é uma opção para que as
empresas possam multiplicar os cuidados que têm com seus colaboradores,
com acesso a serviços de saúde de qualidade e redução dos custos com a
sinistralidade de planos.

Com uma rede de cinco mil pontos de atendimento, entre médicos, clínicas e
laboratórios credenciados, o Ticket Saúde oferece consultas e exames com
valores entre R$ 60 e R$ 90, cerca de 80% mais baixos que os praticados no
mercado, além de dar descontos de até 20% em medicamentos. O cartão de
benefício pré-pago pode ser recarregado pela empresa ou pelo colaborador,
além de ser extensivo aos dependentes, sem custo adicional.
“A solução permite às empresas multiplicar os benefícios oferecidos a seus
empregados, o que reduz a rotatividade e o turnover, além de dar auxílio para
que o trabalhador possa cuidar continuamente de sua saúde e da de sua
família”, avalia Adriana Serra, diretora de produtos da Ticket.
Outras soluções da marca também estarão presentes no evento por terel
relação com a qualidade de vida do trabalhador brasileiro. O Ticket
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Alimentação e Ticket Restaurante proporcionam qualidade nas refeições e
contribuem para uma alimentação equilibrada no dia a dia.
“Essas soluções reforçam nosso compromisso com iniciativas que visem ao
bem-estar e à melhora da qualidade de vida e da saúde das pessoas. A
alimentação adequada melhora a situação nutricional dos trabalhadores
brasileiros e é fundamental para a prevenção de doenças, favorecendo o
rendimento dos profissionais”, afirma Serra.
Segundo levantamento publicado no livro que celebra os 40 anos do PAT, a
saúde e o rendimento físico e mental do trabalhador estão diretamente ligados
a uma boa nutrição. Das empresas participantes que aderiram ao programa,
87% se preocupam com a expectativa de vida do trabalhador, aumento da
capacidade física, aumento da resistência à fadiga e a doenças.
Para complementar o conjunto de soluções que serão apresentadas pela
marca, o Ticket Transporte, que conta com a solução Crédito Inteligente e
permite a economia de recursos por meio da gestão do saldo excedente e
recarga pendente, também estará presente no evento.
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