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Ticket firma parcerias em Mato Grosso do Sul e expande 

possibilidades de uso do Ticket Plus na região 

Cartão multiconvênio de antecipação salarial garante descontos em clínicas de 

consulta e laboratórios de exames 

 

A partir deste mês, o Laboratório Labclin e as Clínicas Partmed e Dr. Saúde Já, todos 

presentes no Mato Grosso do Sul, passam a aceitar o Ticket Plus como forma de 

pagamento de exames e consultas médicas, além de garantir descontos que podem 

chegar a 40% do valor de tabela dos procedimentos. 

  

"Já tínhamos uma ampla atuação com drogarias e clínicas para o uso da antecipação 

salarial com o Ticket Plus. Fechar parcerias locais como as que estamos fazendo em 

Mato Grosso do Sul é importante para multiplicar e fortalecer as possibilidades dos 

empregados utilizarem os benefícios, além de mostrar a importância local dentro da 

nossa estratégia de estar cada vez mais próximo de nossos públicos, sejam eles as 

empresas-clientes, empregados e comerciantes", explica Adriana Serra, Diretora de 

Produtos da Ticket. 

  

O Ticket Plus é um cartão multiconvênio de antecipação salarial da Ticket, marca de 

benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, e amplia o poder de compra 

do empregado com a antecipação de parte do salário de forma organizada. O valor 

pode ser utilizado nas compras do dia a dia e em diferentes tipos de comércios, como 

supermercados, farmácias e postos de combustíveis e auxilia na gestão financeira 

sem a cobrança de juros, sem taxas e sem mensalidades, evitando o endividamento.  

      

Já para a empresa, é uma opção de ganho em organização e otimização de 

processos. Com ele, é possível centralizar a gestão do benefício multiconvênio e 

reduzir custos com a substituição da antecipação salarial em dinheiro pelo benefício 

do Ticket Plus. 

 

Atualmente, a marca tem a maior rede credenciada de farmácias em todo o Brasil: são 

40 mil unidades. Além disso, os descontos em medicamentos pagos com a solução, 

sejam de marca, genéricos ou similares, podem chegar a 60%. São mais de um 

milhão de empregados com este benefício em todo o País, que usam o Ticket Plus 
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também em outros estabelecimentos credenciados à bandeira Good Card, como 

restaurantes, padarias, supermercados, lojas de vestuários, óticas e papelarias. 
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