
OLÁ, SOU A EVA.



nós somos a Eva Benefícios,
mas pode nos chamar de Eva

As necessidades dos colaboradores são diferentes e 
por isso eles merecem flexibilidade e customização.

Oferecemos um cartão beneflex para que existam 
opções de escolhas aos colaboradores da forma que 
faça sentido a todos.



nos bastidores 
da Eva

Especialista no desenvolvimento de aplicativos 
mobile para Android e iOS e aplicações web e 
desktop, a Usemobile é a responsável pelo 
aplicativo mobile e pelo dashboard da Eva.

Em seu portfólio, tem clientes como:Atendendo cerca de 210 mil clientes e 
emitindo anualmente mais de 60 milhões 
de cobranças, a Gerencianet é a instituição 
de pagamento responsável pela emissão 
dos cartões da Eva.



todos os benefícios
em um só cartão.



mais liberdade,
mais praticidade,
zero tarifa.



o cartão

•  Aceito em mais de 2 milhões de   
 estabelecimentos na modalidade  
 crédito. 
• Bandeira Visa. 
• Vários benefícios, um único     
 cartão.
•  Cartão virtual para compras na   
 internet.
•  Tecnologia contactless.



a liberdade
que os colaboradores 
almejam

•  Total controle dos benefícios
 através do app.
• Saldo de benefícios transferível
 entre as diferentes categorias. 
• Edição da senha do cartão     
 direto no app.
•  Resumo das movimentações no   
 fim do mês.



necessidades
diferentes,
benefícios 
distintos.



categorias
de benefícios

refeição

Exemplos

• Restaurantes 
• Lanchonetes
• Padarias

alimentação

Exemplos

• Mercados
• Sacolões
• Outras vendas de lati-
cínios, carnes, peixes e 
produtos de padaria

mobilidade

Exemplos

• Transporte público 
• Transporte privado 
(apps mobilidade 
urbana)
• Parking 

saúde

Exemplos

• Farmácias
• Seviços médicos  
e hospitalares
• Academias e   
programas de   
saúde física ou   
mental

saldo livre

Exemplos

• Utilização livre
• Pagamento de boletos 
via apps - Saques via 
Banco 24h.

cultura

Exemplos

• Bancas  e livrarias 
• Serviços de livros   
digitais
• Museus e cinemas
• Streaming
• Shows e eventos

educação

Exemplos

• Cursos técnicos 
• Educação superior ou 
básica 
• MOOCs (Massive 
Online Open Courses)

Rappi, Carrefour.

Gympass, Zenklub, Araújo.

combustível

Exemplos

• Postos de 
combustível

Ipiranga, Petrobras, Shell. Spotify, Netflix, Kindle. Udemy, Coursera, Una. Picpay, Banco 24Horas.

iFood, Uber Eats, aiqfome Uber, Bilhete Único



a praticidade 
que o R.H. 
precisa

•  Benefícios diferentes, 
 um único boleto.
• Dashboard intuitivo 
 e fácil de usar.
• Benefícios customizáveis 
 para diferentes colaboradores.

Criar benefício

Valor R$ 200,00

Periodicidade Mensal

Vale alimentação Estágio 6h



Vai pagar seu pedido pelo app de delivery, 
mas seu saldo de refeição é insuficiente? 
A Eva combina o saldo por você.

Seu saldo de alimentação é menor do que 
o valor da compra no supermercado?
A Eva combina o saldo por você.

combinação 
de saldos

Alimentação
R$70,00

Refeição
R$10,00

Compra de R$50,00
na categoria refeição

-R$10

-R$40

Alimentação
R$30,00

Refeição
R$0,00

Saldo livre
R$30,00

Alimentação
R$80,00

Compra de R$100,00
na categoria alimentação

-R$80

-R$20

Saldo livre
R$10,00

Alimentação
R$0,00



operadoras 
tradicionais

aceitabilidade

cadastro simplificado de colaboradores

aceito em mais de 2 milhões de 
estabelecimentos na modalidade crédito

aproximadamente 300 mil 
estabelecimentos

plataforma completa, simples e intuitiva

NF única com valores separados por categoria

flexibilidade para o RH escolher os benefícios

configuração de flexibilidade e bloqueio de categorias

sem tarifas



A Eva é zero tarifas nos serviços:
• Emissão de cartão .................................................................................................... R$0,00
• Envio de cartão em lote para o endereço da empresa ................ R$0,00
• Anuidade ou mensalidade ................................................................................. R$0,00
• Uso do saldo livre na modalidade crédito ................................................ R$0,00
• Transferência entre colaboradores ............................................................. R$0,00

Os únicos custos existentes são:
• Custo para o usuário: Saque em caixa 24h (por saque) ................ R$7,00
• Custo adicional: Emissão de segunda via do cartão ......................... R$15,00

e o melhor:
sem tarifas



invista no seu 
maior ativo:
seus colaboradores.



E aí, que tal estreitar nossa relação?

Acesse nosso site

Clique para acessar nossas redes sociais:

@evabeneficios /company/evabeneficios

https://evacard.com.br/
https://www.instagram.com/evabeneficios/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/evabeneficios/



