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1. O Clube de Benefícios e sua administração.

1.1 Clube de Benefícios Active, “Clube de Benefícios”, “ Clube Active”, “ ou “Clube”, é um clube 
de vantagens e benefícios exclusivos, administrado pela empresa Active Pharmaceutica Ltda, 
inscrita no CNPJ 09.026.759/0001-18. O Clube tem como objetivo proporcionar vantagens e 
benefícios, diferenciados, de acordo com o perfil de faturamento do cliente da empresa Active 
Pharmaceutica Ltda. Para isso, é imprescindível que o cliente cumpra os critérios* para 
participação no clube.
*Descritos no item 2 deste documento.

1.2 O Clube de Benefícios Active entrou em vigência dia 01/04/2021, podendo haver 
atualizações/suspensão/extinção (parcial ou integral) do Clube, a qualquer momento, sem 
obrigação de aviso prévio. Visto que, os benefícios oferecidos pelo clube são privilégios, a 
ausência dos privilégios oferecidos não fere os direitos e deveres, previstos em lei, das partes 
envolvidas.

2. Participação no Clube de Benefícios Active.

2.1 As pessoas jurídicas, cadastradas no sistema da Active Pharmaceutica, que apresentarem 
atividade principal - descrita no Alvará Sanitário - como MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS e que 
estiverem em cumprimento com a legislação sanitária vigente, poderão usufruir das vantagens do 
Clube de Benefícios Active.

2.2 Nos termos e condições será considerada a denominação “participante” para as empresas 
classificadas no Clube de Benefícios Active.

3. Classificação no Clube de Benefícios.

3.1 As participantes no Clube de benefícios Active terão como critério básico o valor do 
faturamento acumulado nos últimos 12 meses com a empresa administradora do Clube.

3.2 Os valores das compras serão atualizados mensalmente, podendo o participante ser incluído 
ou excluído do clube de benefícios, conforme seu valor de compras atualizado.

3.3 O faturamento acumulado, dos últimos 12 meses, também será o determinante de qual 
categoria o participante estará inserido e, dessa forma, quais benefícios ele poderá usufruir no 
mês.  Entretanto, a efetivação da perda de benefícios poderá levar até 30 dias.

3.4 Abaixo a tabela explicativa com os valores de faturamento mínimo acumulado*, dos últimos 12 
meses, de cada categoria.

�

CATEGORIAS

OURO

BRONZE

DIAMANTE 

 PRATA 

R$ 400.000,00

FATURAMENTO MÍN. ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES VALOR MÉDIO DE FATURAMENTO MENSAL

R$ 250.000,00

R$ 150.000,00

R$ 50.000,00

R$ 33.333,33

R$ 20.833,33

R$ 12.500,00

R$ 4.166,67

R$ 400.000,00

R$ 250.000,00

R$ 150.000,00

������ � ���������
�

‘

*A partir da data de lançamento, 01/04/2021, os valores de faturamento determinantes para cada categoria poderão ser 

atualizados a cada 06 meses. 
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4. Os benefícios do Clube de Benefícios Active.

A seguir relacionamos os benefícios e vantagens do Clube da Active, destacando que TODOS são 
inerentes a categoria de cada cliente dentro do clube de benefícios, e sendo a mesma passível de 
variação de acordo com o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, o participante poderá 
também ter variação nos benefícios concedidos de acordo com a tabela do item 4.12 a seguir. Ou 
seja, os benefícios têm caráter mensal e são concedidos no mês em que o participante estiver 
inserido na categoria que contempla cada benefício.  Entretanto, a efetivação da perda de 
benefícios poderá levar até 30 dias.

4.1 Atendimento diferenciado - Haverá um atendimento diferenciado e prioritário aos 
participantes do clube, das categorias diamante e ouro junto a todos os setores da empresa 
administradora do clube, para resolução de quaisquer necessidades. Os participantes do clube, 
da categoria prata, terão atendimento prioritário, em relação aos demais clientes, junto aos 
setores comercial e SAC (serviço de atendimento ao cliente) da empresa administradora do clube. 

4.2 Negociação diferenciada - Quanto maior a categoria, melhor serão os preços praticados, na 
negociação. Entretanto, o valor aplicado poderá variar a cada pedido realizado. Não havendo 
obrigação da empresa administradora de praticar preços ou manter preços específicos. Inclusive, 
em alguns casos, pode não haver nenhuma diferença do valor praticado aos demais clientes.

4.3 Prazo de pagamento diferenciado - Será concedido prazo de pagamento estendido para o 
pagamento da primeira parcela de compras. O prazo do pagamento da primeira parcela será de 
acordo com a categoria na qual o participante está inserido. Porém, caso o participante possua 
pagamentos em atraso, com a empresa administradora, esse benefício poderá ser suspenso até 
a regularização dos pagamentos.

4.4 Pré-venda em insumos - Terão prioridade na divulgação e possibilidade de pré-venda, de 
acordo com sua categoria, em caso de insumos com estoque limitado.

4.5 Prioridade para participação VIP em eventos - Terão prioridade, de acordo com sua 
categoria, no recebimento de convites/ingressos/entradas para participação de eventos 
realizados/patrocinados pela empresa administradora.

4.6 Frete grátis - Terão o benefício do frete grátis para pedidos realizados com a empresa 
administradora, de acordo com sua categoria, em compras acima de R$150,00.

4.7 Prioridade na bonificação de insumos - Os participantes do clube, das categorias 
diamante, ouro e prata, terão prioridade no recebimento das bonificações de insumos concedidas 
pela empresa administradora. A avaliação e determinação dos insumos, quantidades, frequência 
e objetivos vinculados ao envio de bonificações é de decisão da empresa administradora. Esse é 
um benefício opcional, ou seja, a empresa administradora não possui obrigação em bonificar 
qualquer participante do clube, independente da categoria.
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4.8 Logotipo em lâminas - Direito a inserção do seu logotipo no material gráfico digital, 
disponível, elaborado pela empresa administradora de acordo com sua categoria. Qualquer 
alteração no material, elaborado pela empresa administradora, só poderá ser realizada pela 
equipe interna da empresa administradora.  Esse é um benefício não cumulativo, então, caso o 
participante não usufrua (parcialmente ou integralmente) no mês vigente ele não poderá usufruir 
do benefício posteriormente. 

4.9 Cotas de patrocínio - Os participantes do clube, das categorias diamante e ouro, estão 
habilitados para concessão de patrocínios junto a empresa administradora. A avaliação e 
determinação de valores, condições e objetivos vinculados ao patrocínio são de decisão da 
Active. Esse é um benefício opcional, ou seja, a empresa administradora não possui obrigação em 
patrocinar qualquer participante do clube, independente da categoria. Os meses consecutivos de 
permanência do participante nas categorias diamante e ouro serão considerados na avaliação da 
concessão desse benefício.

4.10 Treinamentos - Os participantes do clube, da categoria diamante, poderão solicitar a 
empresa administradora treinamentos para sua farmácia. A avaliação e determinação de 
conteúdo, ministrante, tempo de duração e disponibilidade de data para a realização do 
treinamento são de decisão da empresa administradora que, poderá ou não realizar este 
alinhamento em conjunto com o requerente. É necessário que esse benefício seja solicitado com, 
no mínimo, 30 dias de antecedência.  Esse é um benefício opcional, ou seja, a empresa 
administradora não possui obrigação em ministrar treinamentos para qualquer participante do 
clube, independente da categoria. Os meses consecutivos de permanência do participante na 
categoria diamante serão considerados na avaliação da concessão desse benefício.

4.11 Visitar sede da Active Pharmaceutica - Os participantes do clube que se mantiveram pelo 
mínimo de 12 meses na categoria diamante, poderão solicitar, anualmente, uma visita com 
acompanhante, custeada pela empresa administradora, à sede da Active Pharmaceutica Ltda. A 
avaliação e determinação de valores, datas, logística, hospedagem, transporte e demais aspectos 
vinculados a esse benefício, são de decisão da empresa administradora. Esse é um benefício 
opcional, ou seja, a empresa administradora não possui obrigação em custear a visitação de 
qualquer participante do clube, independente da categoria. 

4.12 Tabela de benefícios* por categoria do Clube Active:
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Negociação diferenciada

Prazo de pagamento diferenciado

Pré-venda de insumos

Prioridade para participação VIP em eventos

Frete grátis

Atendimento diferenciado

Prioridade para bonificações em insumos

Lâminas personalizadas com o seu logotipo

Cotas de patrocínio

Treinamento exclusivo 

Visita anual à sede da Active Pharmaceutica

BENEFÍCIOS

60 dias

OURO BRONZEDIAMANTE  PRATA 

todos os setores

5/mês

Comercial e SAC

1º

1º

1º

60 dias

todos os setores

1/mês

2º

2º

2º

45 dias

3º

3º

3º

45 dias

4º

4º

*A partir da data de lançamento, 01/04/2021, os valores de faturamento determinantes para cada categoria poderão 

ser atualizados a cada 06 meses. 
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5. Grupos empresariais

5.1 Está previsto como grupo empresarial empresas que tiverem o mesmo proprietário, porém 
mais de um CPNJ. Nesses casos, para o cálculo do faturamento acumulado, será considerada a 
soma dos valores de todos os CPNJs. Portanto, os benefícios do grupo empresarial serão 
estendidos a todas as empresas vinculadas a ele. 

5.2 Para os benefícios limitados, as quantidades/valores disponibilizadas, pela empresa 
administradora, deverão ser compartilhadas (conforme a preferência do responsável pelo grupo).  
Não havendo possibilidade de os benefícios limitados serem pluralizados para cada CPNJ 
cadastrado no respectivo grupo empresarial.

5.3 Para ser considerado um Grupo Empresarial o cliente deverá realizar solicitação formal escrita 
junto a gerência comercial da empresa administradora que, irá relacionar os documentos e 
informações necessárias para sua devida comprovação.

6. Informações e comunicados

6.1 As comunicações, relacionadas a qualquer aspecto do Clube de Benefícios Active, serão 
realizadas, primordialmente, pelo e-mail cadastrado. Sendo obrigação do participante, fornecer o 
e-mail correto e atualizado para a empresa administradora.

6.2 O participante poderá contatar a qualquer momento, desde que em horário comercial, o seu 
consultor de vendas para solicitar as informações atualizadas sobre o Clube de Benefícios.

7. Exclusão parcial ou integral de participante do Clube

7.1 Poderá perder benefícios específicos ou, até ser excluído do clube o participante que não 
estiver cumprindo a legislação sanitária vigente. O participante poderá recuperar os benefícios 
perdidos, mediante a avaliação da empresa administradora, se regularizar a situação supracitada.

7.2 Poderá perder benefícios específicos ou, até ser excluído do clube o participante que tiver 
dívidas ativas com a empresa administradora do Clube. O participante poderá recuperar os 
benefícios perdidos, mediante a avaliação da empresa administradora, se regularizar a situação 
supracitada.
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Negociação diferenciada

Prazo de pagamento diferenciado

Pré-venda de insumos

Prioridade para participação VIP em eventos

Frete grátis

Atendimento diferenciado

Prioridade para bonificações em insumos

Lâminas personalizadas com o seu logotipo

Cotas de patrocínio

Treinamento exclusivo 

Visita anual à sede da Active Pharmaceutica

BENEFÍCIOS

60 dias

OURO BRONZEDIAMANTE  PRATA 

todos os setores

5/mês

Comercial e SAC

1º

1º

1º

60 dias

todos os setores

1/mês

2º

2º

2º

45 dias

3º

3º

3º

45 dias

4º

4º



CATEGORIAS

OURO

BRONZE

DIAMANTE 

 PRATA 

R$ 400.000,00

FATURAMENTO MÍN. ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES VALOR MÉDIO DE FATURAMENTO MENSAL

R$ 250.000,00

R$ 150.000,00

R$ 50.000,00

R$ 33.333,33

R$ 20.833,33

R$ 12.500,00

R$ 4.166,67

R$ 400.000,00

R$ 250.000,00

R$ 150.000,00
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