


benefícios
Viva o futuro dos benefícios hoje.



Sabemos que cada pessoa tem gostos e 

necessidades diferentes, por isso 

empoderamos os epharmers a fazerem suas 

escolhas de acordo com seu momento e estilo 

de vida.

E acreditamos que o bem-estar deve ser 

democratizado e que está no equilíbrio da 

saúde mental, financeira e física. 

Para isso promovemos experiências ao 

epharmer dentro e fora da epharma através de 

mais de 30 opções de benefícios em nosso 

marketplace de benefícios. Confira a seguir!



Para sua alimentação

+ Alimentação e refeição

Para sua saúde mental

+ Conexão saudável

Para sua saúde financeira

+ Previdência privada

+ Empréstimo consignado

+ Antecipação salarial

Para sua saúde física

+ Assistência médica

+ Assistência odontológica

+ Assistência farmacêutica

+ Gestão de Medicamentos

+ Interação Medicamentosa

+ Concierge da saúde

+ Avyda

+ Campanha de vacinação

+ Seguro de vida

+ Programa Filípides

+ Total Pass

Para seu desenvolvimento

+ Fluentia

+ Jornada da Empoderação

+ Mentoria feminina

Para mães e pais

+ Empresa cidadã

+ Auxílio creche

+ Coaching maternidade

Para aproveitar descontos 

e vantagens

+ Cartão flexível

+ Clube de vantagens

Para seu pet

+ Assistência médica

Seja epharmer

Feira anual de Benefícios

Benefícios

Para seu bem estar

+ Day Off

+ Calendário anual de pausas

+ Férias & Co

Para fazer o bem

+ Betterfly

+ Benefício gera Benefício

+ Voluntários EDS



Alimentação
Viva o futuro dos benefícios hoje.



alimentação e refeição

A única adesão compulsória do 

MarketplaceX se refere à categoria 

alimentação e refeição, com mínimo de 

583 pontos, mas para que você ainda 

tenha escolha, apresentamos duas 

opções de fornecedores:



Saúde mental
Viva o futuro dos benefícios hoje.



O Programa Conexão Saudável, oferece 

acompanhamento psicológico aos epharmers e 

seus familiares a fim de promover o bem estar 

mental. O processo é independente, sigiloso 

fortalecendo assim a relação entre o psicólogo 

e paciente. 



Saúde financeira
Viva o futuro dos benefícios hoje.



Previdência Corporativa com a 

Onze, uma solução de saúde 

financeira com acumulação de 

patrimônio, através de uma 

previdência diferente e moderna.  A 

epharma proporciona a oportunidade 

de os colaboradores contribuírem 

com a previdência mensalmente, e, 

também realiza aportes aos planos a 

partir do nível de coordenação.



A Creditas ajuda os ephamers a realizarem 

seus sonhos e se organizarem financeiramente 

de uma forma rápida e fácil:

empréstimo consignado: consiga crédito e 

pague com desconto em folha.

creditas store: compre produtos e serviços e 

pague direto com desconto na folha.



Com a Creditas você também pode 

antecipar até 40% do salário referente 

aos dias já trabalhados para cobrir 

imprevistos sem precisar de cheque 

especial. E o melhor: sem juros! Os valores 

de saques realizados e tarifa serão 

descontados no próximo pagamento 

mensal. Uma forma simples, rápida e 

segura para você acessar o salário, 

evitando o uso de empréstimos ou opções 

de crédito com juros altos.



Saúde física
Viva o futuro dos benefícios hoje.



assistência médica

Você pode escolher entre os Planos Cristal I, 

Bronze II,  Prata II,  Ouro II e Diamante I da 

Porto Seguro e o plano SMART 400 do 

Grupo NotreDame Intermédica para você e 

seus dependentes.



assistência 

odontológica
Você pode escolher entre os planos Odont2 e 

Odont7 da Care Plus, planos First, Gold, Gold + Doc 

Básica e Special da Metlife e planos Exato 20, 

Básico 20, Básico 20 Doc, Clássico 20 e Executivo 

20 da SulAmerica para você e seus dependentes, 

além do SOS dental, que presta atendimento 

odontológico de emergência.



assistência farmacêutica

Para nós, saúde é vida e portanto, 

quanto maior e melhor for seu acesso, 

melhor será a qualidade de vida.

Com o cartão epharma você tem acesso à descontos

especiais de medicamentos. E como epharmer, você e

seus dependentes possuem os seguintes subsídios:

- 70% em medicamentos crônicos;

- 60% em medicamentos de uso prolongado e testes

rápidos da Covid-19;

- 50% em medicamentos de uso agudo;

- 30% em suplementos vitamínicos e protetor solar.



gestão de 

medicamentos

A epharma além de subsidiar o medicamento 

necessário para a manutenção da saúde o envia 

para que você o receba no conforto do seu lar, 

com segurança, ótimo custo-benefício e todo 

cuidado farmacêutico



serviço de identificação 

de risco de interação 

medicamentosa

Acompanhamento do tratamento farmacológico do 

usuário, com foco na identificação e manejo das 

possíveis interações medicamentosas identificadas com 

auxílio do sistema Intmed



concierge da saúde

Orientações farmacêutica, nutricional, 

médica, psicológica e social, educador 

físico e esclarecimentos de dúvidas 

sobre saúde e bem estar.

Atendimentos 24 horas por dia para 

orientação médicas e farmacêutica, unindo 

praticidade e agilidade. As demais orientações 

estão disponíveis no horário comercial aos 

epharmers e seus dependentes.



avyda

Telemedicina (consultas por vídeo chamada) 

e descontos em consulta e exames

Os serviços de Telemedicina oferecem 

conforto, rapidez e a segurança do 

atendimento médico à distância em casos 

de atendimento imediato ou eletivo assim 

como a prescrição de medicamentos, 

atestados e exames com envio por SMS e e-

mail. 

O avyda também oferece acesso à rede 

nacional de prestadores, disponível para 

agendamento de consultas e exames. 



Campanha 

de Vacinação

Promovemos anualmente a campanha de 

vacinação contra o vírus da gripe 

contemplando  a imunização dos epharmers e 

de seus dependentes (filhos e cônjuges) 

priorizando a saúde, segurança, cuidado e 

bem-estar de TODOS.



seguro de vida:

O seguro de vida tem como 

objetivo a proteção econômica e 

financeira do segurado e de sua 

família. 



O Programa Filípides é um 

incentivo à prática de atividades 

físicas, através de:

Academia online Ginástica laboral 

online

Treinos de corrida
Subsídio à atividades físicas 

presenciais, realizando o reembolso 

de mensalidades.



A Total Pass é o benefício que dá 

foco total para a sua saúde. São 8 

planos para você escolher com 

acesso a mais de 3,5 mil academias, 

250 modalidades, mais de 2 mil 

treinos online com o Queima Diária, 

possibilitando 27 mil jornadas 

diferentes.



Bem estar
Viva o futuro dos benefícios hoje.



Day off

Você merece um descanso! 

No mês de seu aniversário, escolha o 

melhor dia para folgar, alinhe com sua 

liderança imediata e aproveite!



Calendário 

anual de pausas

Já pensou em planejar seus descansos e 

viagens além das férias? Aqui na epharma 

trabalhamos com um calendário anual de 

compensações para que a cada 

possibilidade de emenda de feriado você 

possa fazer uma pausa, descansar e 

aproveitar.



Viajar ficou ainda mais fácil com a epharma 

pagando parte da conta!

O benefício Férias & Co conecta você a 

milhares de destinos com mais economia e 

facilidade.



Desenvolvimento
Viva o futuro dos benefícios hoje.



Com a Fluentia, você vai experimentar uma 

metodologia muito mais prática, flexível e 

dinâmica que atenda suas necessidades e 

gaps individuais com foco total no 

desenvolvimento da fluência do inglês ou 

espanhol. Você vai estar mais preparado(a) 

para qualquer situação do cotidiano desde 

uma simples conversa com um colega até 

uma reunião importante com um cliente 

estrangeiro.



Seja você o decisor e personalize sua 

trajetória de aprendizado!

A epharma trouxe um ambiente flexível, com 

liberdade e ação, para aprender, compartilhar 

experiências e ensinar à vontade nas trilhas: 

digital, humana e self paced.



Mentoria Feminina

O programa tem como objetivo empoderar as 

mulheres epharmers, para que elas possam 

transformar suas vidas e suas carreiras.

Uma oportunidade para construir um repertório 

único, desenvolver a confiança no próprio 

potencial e assumir o protagonismo



Para mães e pais
Viva o futuro dos benefícios hoje.



Empresa cidadã

Sabendo do quão relevante é o momento 

do nascimento de uma criança a epharma é 

uma empresa cidadã e possibilita que as 

novas mamães tenham 06 meses e os 

papais 20 dias de licença.



Coaching 

maternidade

Apoiamos a retomada de carreira, o 

engajamento, o desempenho superior 

de forma conectada às necessidades da 

epharma.

O programa foi projetado para apoiar a 

reintegração e o bem estar das nossas 

epharmers Mamães ao ambiente 

corporativo em sua nova fase de vida.



Auxílio Creche

A epharma reembolsa às trabalhadoras 

mães e aos pais que detenham a guarda 

dos filhos, para cada filho(a) pelo período 

de um ano a contar do retorno da licença 

maternidade ou da determinação da 

guarda a importância prevista em 

Convenção Coletiva vigente de R$ 411,00.



Fazer o bem
Viva o futuro dos benefícios hoje.



Um jeito simples de mudar o mundo!

Juntos iremos gerar impacto positivo no 

mundo, transformando seus passos, 

calorias, minutos de meditação e de treino 

em mudas de árvores, doações de 

refeições, água potável, educação e outros 

tipos de auxílios para apoiar quem precisa.



Benefício Gera 

Benefício
O programa busca construir a percepção 

real de que a epharma é uma empresa 

sustentável e engajada socialmente. Para 

isso os epharmers têm a oportunidade de 

doar parte de seus benefícios para as 

instituições de caridade e para cada 

doação feita a epharma duplica o valor 

doado! 



Voluntários EDS

Somos membro atuante na Associação 

Expedicionários da Saúde (EDS), ação que 

leva atendimento médico especializado e 

totalmente gratuito a tribos indígenas. As 

expedições acontecem anualmente e, 

além de doar medicações de alto custo, 

epharmers com formação na área da 

saúde participam voluntariamente da 

expedição, contribuindo no suporte às 

equipes médicas que realizam cirurgias e 

cuidados clínicos.



Descontos e 

Vantagens
Viva o futuro dos benefícios hoje.



Liberdade para fazer acontecer é fundamental 

pra gente, por isso disponibilizamos o flash aos 

epharmers. flash é um cartão de crédito com 

bandeira Master Card, no qual você tem a 

liberdade de usar como e onde quiser: 

farmácia, mercado, posto de gasolina...



O Clube de Vantagens da Convenia é uma 

plataforma que oferece vantagens específicas, 

entre elas: descontos, cashback, formas de 

pagamento diferenciadas, parcelamento de 

compras, entre outros, com o objetivo de gerar 

economia aos colaboradores e facilidade de 

acesso



Pets

Viva o futuro dos benefícios hoje.



assistência médica 

para PETs

Seus pets também são parte da família 

por isso trazemos 04 planos junto a 

porto pet, pois eles merecem ser bem 

cuidados preventivamente. Planos:

Cuidar, Mimar, Prevenir e Proteger.



Se você curtiu a experiência de conhecer 

as opções do nosso marketplaceX de 

benefícios a gente já adianta que vai ficar 

ainda melhor, afinal nosso time de 

benefícios está sempre em busca de 

novidades para melhorar a vida de quem 

oxigena as conexões para impulsionar a 

saúde.

Confira as vagas abertas, candidate-se 

em epharma.gupy.io e venha ser um 

epharmer!






