
 

 

 
 

Manual do Usuário 
CLUBE DE VANTAGENS ABRAPHEM 

 
 

Acessando o seu clube 
 
No primeiro acesso você deve clicar em “Inserir CPF” ou “Inserir Código” e em seguida 
completar o cadastro com os demais dados solicitados. É neste primeiro acesso que 
você vai definir seu “login” (que será seu email) e sua senha. 
 
Após finalizar o cadastro você vai visualizar todos os seus dados que foram 
preenchidos e no canto superior esquerdo haverá a opção “Acessar o 
Clube” para que já comece a utilizar. 
 
Para os próximos acessos, siga as instruções abaixo para logar no Clube de 
Vantagens: 

1. Acesse a página principal do seu Clube; 
 

2. Clique em “Login”; 
 

3. Digite seu login (email) e logo abaixo digite sua senha; 
 

- Pronto! Agora é só aproveitar as vantagens. 
 
O acesso a plataforma é feito exclusivamente através do e-mail 
e senha cadastrados, portanto, lembre-se deles para futuros 
acessos. 
As suas informações de cadastro podem ser alteradas no botão “Detalhes 
da Conta”, “Meus Dados” e “Editar”. 
Caso você tenha alguma dificuldade para ativar sua conta, envie um 
email para contato@abraphem.org.br informando o número do seu CPF e 
descreva o que está ocorrendo para que possamos auxiliar. 

 
Já ativei meu cadastro e não consigo acessar o Clube de Vantagens. 

 
Inicialmente verifique se o URL (endereço virtual) do Clube que você 
está tentando acessar  está  correto.  Caso  esteja,  considere  as  
outras possibilidades abaixo: 

- Se você nunca acessou o Clube de Vantagens, primeiro você deve digitar 
seu CPF ou Código no campo correspondente e completar seu registro. 

 
- Se você já completou o registro mas não lembra a senha, basta clicar no 

campo “Esqueci minha senha” e você receberá uma nova senha no e-
mail que cadastrou no ato do seu registro (verifique sempre o 
recebimento do e-mail no seu “spam” ou lixo eletrônico). 

 
- Confirme qual foi o e-mail que cadastrou no Clube de Vantagens, 

pois seu “Login” sempre será o seu e-mail cadastrado. 



 

 

 
 
 
 
 
Se você esqueceu o e-mail que cadastrou, encaminhe uma solicitação para 
contato@abraphem.org.br informando o número do seu CPF ou o  Código 
para que seja realizado o procedimento de novo cadastro. 
 

Contudo, se já tentou todas as opções acima e ainda não conseguiu 
realizar o acesso ao Clube de Vantagens, envie um e-mail para 
contato@abraphem.org.br com o número do seu CPF ou Código e 
descreva o que está ocorrendo com seu acesso para que possamos 
te auxiliar. 

 
Entendendo seu clube 

O Clube de Vantagens é dividido em Sete Módulos: 
Descontos;  

Cashback; 

Cine Clube;  

Sky milhas ; 
Farmácia (Farma Clube) ;  
Produtos; 
Imperdíveis. 

 
Descontos 
Os descontos são bem fáceis de acessar e divididos em 4 formas: 

 
Cupom: 
Utilizado no site dentro do Clube, basta você copiar o código do 
cupom que será disponibilizado e antes de finalizar o pagamento 
deve colar no campo correspondente do site que está realizando a 
compra. 

 
Hotsite: 
São sites com o desconto já aplicado, os produtos apresentados no 
hotsite da loja já estão com desconto aplicado. 

 
Voucher: 
Descontos em loja físicas, basta você apresentar o voucher no 
estabelecimento de forma impressa ou na tela do celular. 

 
Carta Vínculo: 
Utilizado em instituições de ensino. É necessário preencher os 
dados da carta vínculo e apresenta-la para a administração da 
instituição de ensino. 

 



 

 

 
 
 
Como utilizar as funcionalidades do Clube de Vantagens 

 
Resgate por cupom 
Você será redirecionado para o site do parceiro, deve copiar o 
cupom que será disponibilizado e antes de finalizar a compra deverá 
colar o cupom no campo correspondente no site do parceiro que 
você foi direcionado. 

 
Hotsite 
Neste caso, você será direcionado para um site especial do 
parceiro (hotsite), onde todos os produtos ou somente alguns 
selecionados, já estarão com desconto aplicado. Basta finalizar sua 
compra normalmente. 

 
Resgate por voucher 
Esta forma de resgate é somente presencial e exige a apresentação de 
um comprovante em uma loja física do parceiro, ou seja, deve 
apresentar o Voucher de desconto no ato do pagamento. 

 
Resgate por carta vínculo 
Esta forma de resgate é utilizada principalmente por instituições de 
ensino e automaticamente exige a apresentação de um 
comprovante de vínculo com a instituição parceira. 
É obrigatório o preenchimento de dados (Nome completo, CPF e 
RG) de quem irá utilizar o benefício de ensino. Após preencher os 
dados solicitados você deve clicar em “Utilizar carta vínculo” e em 
seguida vai aparecer a Carta Vínculo que você deverá enviar por e-
mail e imprimir para que possa apresentar na instituição de ensino 
que escolheu. 
Caso você tenha algum problema basta clicar no botão “relatar 
experiência negativa”, lembre-se que quanto mais específico você 
for, mais eficaz seremos na solução do problema. 
 
Cashback 
Quando você compra online nas lojas anunciadas na modalidade 
“Cashback”, você recebe uma porcentagem do que gastou de  volta 
(o valor da porcentagem é informado pelo parceiro antes do acesso 
para iniciar a compra), ou seja, ao invés de desconto, você economiza 
resgatando uma parte do dinheiro de volta. 
Para resgatar o dinheiro de volta seu saldo deverá ser no mínimo de R$ 
60,00 (sessenta reais). 

 
- Posso comprar em qualquer loja online e ter dinheiro de volta? 
Não. Somente  nas  lojas  que  estão  disponíveis  dentro  do  modulo  
“Cashback” do seu Clube de Vantagens é que retornam uma porcentagem 
da sua compra. 



 

 

 
 
- Posso deixar itens salvos na minha cesta e finalizar a compra depois?  
Não. Para que você receba o reembolso, as transações precisam ser 
completadas de uma só vez, sem usar itens salvos em uma outra  
 
- visita ao site da loja virtual. Isso significa que, se você clicar no link 
da loja, escolher o item, adicioná-lo à sua cesta, mas não completar 
sua compra na hora, ou seja, deixar para completar a compra em um 
outro momento, não será possível acompanhar a sua compra. 
Caso você resolva não completar a compra no momento, não tem 
problema. Porém, você precisará recomeçar o processo desde o início, 
ativando o dinheiro de volta na loja novamente e escolhendo o item 
desejado, sem utilizar itens salvos na sua cesta. 

 
- Posso navegar na internet enquanto faço minha compra? 
Não. As transações precisam ser completadas de uma só vez após 
ser redirecionado para o site da loja para que você fique elegível 
para receber o percentual do valor da sua compra e depois realizar 
o resgate. 
 
Cine Clube 
No cineclube você encontra ingressos com desconto para as melhores redes de 
cinema do país! 

 
Como comprar? 
A compra dos ingressos é feita diretamente pelo seu Clube de 
Vantagens através do cartão de crédito. 
Para comprar basta entrar no módulo “CINECLUBE”, clicar no cinema 
que deseja efetuar a compra, clicar em "Compre aqui”, escolher a quantidade 
que deseja comprar e em seguida preencher os dados do cartão de 
crédito e clicar em “Concluir Compra Utilizando Cartão”. 
Em até 24 horas você deverá receber no seu e-mail os códigos da 
compra. 

 
Como Utilizar? 

Cinemark 
Para validar baixe o aplicativo “Cinemark Brasil” ou acesse o site 
www.cinemark.com.br; escolha a data, horário e o filme em sala de 
cinema normal (somente 2D) e em seguida escolha os assentos. 
Você deve validar seus ingressos na opção “Super Saver” onde 
deverá inserir o código que recebeu por email através do seu 
Clube de Vantagens. 

 
Cineart 
Para validar, apresente o voucher (código) recebido por email 
diretamente   na bilheteria do cinema para que ele seja trocado pelo 
ingresso. 

 



 

 

 
 
Sky milhas 
Passagens aéreas mais baratas para você! 
 
Para utilizar clique em “Clique e conheça a Sky milhas”, você será 
direcionado para o site www.Skymilhas.com.br. 
 
Farmácia (FarmaClube) 
Descontos em farmácias em todo o Brasil! O desconto é fornecido pelo nosso 
parceiro VidaLink. Para ter acesso ao desconto basta informar o número do seu 
CPF e data de nascimento nos campos correspondentes e seguir as instruções. 
Aguarde até 72h para validar o desconto. 
Prontinho! Agora basta informar seu CPF e participação no Farmaclube Vidalink 
nas farmácias referências para obter seu desconto. 

 
Produtos 
Nesta aba você encontra produtos selecionados com descontos especiais. 

 
Imperdíveis 
Nesta aba você encontra produtos selecionados com descontos incríveis com 
curto período de duração! 

 
Perguntas Frequentes 

 
- Posso comprar em lojas físicas e ter direito ao cashback? 
Não, o cashback é apenas para compras online no seu Clube de Vantagens que 
estão dentro do módulo “Cashback”. 

 
- O voucher possui data de validade? 
Sim, sempre verifique a data de validade informada no seu voucher. 

 
- Posso usar o desconto na bilheteria dos cinemas? 
Não, os descontos de cinemas são válidos apenas para compras feitas e pagas no 
Clube de Vantagens, o qual, você já receberá seu código (Voucher) para trocar 
pelo bilhete. 
- Posso usar o desconto em qualquer farmácia? 
Não, apenas nas farmácias referenciadas. 

 
- Os descontos são sempre os mesmos? 
Não, estamos sempre em busca de novos descontos para o Clube de Vantagens, 

 
- Como utilizo um desconto? 
Caso seja um cupom basta copiar o cupom e aplica-lo no carrinho de compras. 
Caso seja um hotsite basta clicar no link e realizar suas compras normalmente, 
pois o desconto já está aplicado. 

 
- Posso usar o cupom de desconto em alguma loja física? 
Não, o cupom é apenas para o site da loja que oferece o mesmo. 

 


