
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Conheça o

Benefícios Flexíveis
by Swile

Engaje seus colaboradores com o melhor 
programa de benefícios e premiações.



Refeição:  além de pagar contas em restaurantes, padarias, cafés e bares, seus 
colaboradores podem obter descontos na rede de parceiros da Swile.

Alimentação:  o colaborador paga suas compras em supermercados, hipermercados  
e atacarejos com um cartão que não cobra taxas extras dos lojistas.

Mobilidade:  táxi, carro de aplicativo, bicicleta e até combustível? Com o cartão,  
seu colaborador paga o deslocamento de forma simples e rápida.

Home office:  ajude seus funcionários a pagar despesas associadas ao trabalho  
de casa, como contas de energia, internet, etc. 

Educação:  dê oportunidades de capacitação aos seus funcionários ao possibilitar  
o pagamento de cursos de idioma, formação técnica, graduação, entre outros.

Cultura:  o cartão de benefícios permite pagamento em cinemas, teatros, livrarias 
e até serviços de streaming como Netflix ou Spotify.

Saúde:  aceito em farmácias, laboratórios, clínicas médicas e serviços online, o cartão 
ajuda o colaborador a pagar suas despesas de saúde.

Premiação:  ofereça crédito em lojas parceiras ou para consumo livre. A bonificação 
também pode ser sacada ou transferida para uma conta bancária.

Alta flexibilidade

Ofereça acesso aos benefícios, distribuindo 
os créditos entre eles ou permitindo  
que o colaborador decida como deseja  
usar os valores.

Smartcard

Tenha todos os benefícios em um só  
cartão com a bandeira Mastercard, 
aceito em mais de dois milhões de 
estabelecimentos no país.

Facilite o dia a dia de colaboradores e equipes de RH ao digitalizar  
e simplificar todos os benefícios.

Uma política de benefícios eficiente é um dos principais fatores para que as empresas atraiam e retenham os melhores 

nomes do mercado. Funcionários felizes e satisfeitos estão sempre mais motivados, cumprindo metas e alcançando ótimos 

resultados. Justamente por oferecer vantagens mais flexíveis e ter maior aceitação nos estabelecimentos comerciais, o 

Benefícios Flexíveis by Swile se destaca como um excelente diferencial para o seu negócio. Não importa se você está no 

comando de uma pequena empresa ou uma grande corporação: ofereça um benefício que vai muito além dos tradicionais 

cartões alimentação e refeição para seus colaboradores.

Controle total

Faça toda a gestão por meio de um 
dashboard completo e intuitivo. Já os 
colaboradores têm controle de saldos, 
gastos e muito mais pelo aplicativo.

Adquira o Benefícios Flexíveis 
by Swile e leve um programa 
de benefícios inteligente 
e inovador para seus 
colaboradores.

www.swile.co totvs.com

FORME EQUIPES TALENTOSAS E MOTIVADAS NA SUA 
EMPRESA COM O BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS BY SWILE!

https://www.swile.co
http://totvs.com

