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Com o propósito de prover acesso à saúde para uma vida melhor, a 
ePharma busca constantemente soluções inovadoras, pois acredita 
que saúde é vida e, portanto, quanto maior e melhor for seu acesso, 
melhor será a qualidade de vida das pessoas. De forma coerente com 
seu  propósito, a empresa busca cuidar dos seus próprios funcionários 
da mesma forma. Com sede em Barueri, a ePharma enxergou na 
mobilidade eficiente um caminho para entregar mais saúde e 
qualidade de vida para seus próprios colaboradores, uma vez que o 
trânsito é um desafio diário que eles precisam enfrentar.

Qualidade
de vida de
dentro para
fora.

O desafio

A ePharma buscou o Bynd para implementar um deslocamento mais eficiente para seus 
340 colaboradores na sede de Barueri. A ideia era conectar as pessoas para que 
pudessem compartilhar caronas e, assim, reduzir o tempo de deslocamento e melhorar o 
conforto para aqueles que iam de transporte público, como também promover um 
deslocamento de mais qualidade e menos estresse para quem costumava ir de carro 
sozinho. Eventualmente, alguns funcionários também poderiam deixar de ir de carro e 
compartilhar caronas com seus colegas. Tudo com o intuito de promover mais qualidade 
através da integração resultante do deslocamento compartilhado.

A solução

A parceria foi um sucesso! Em menos de 6 meses, 54% dos funcionários da empresa 
estavam cadastrados para participar de caronas na plataforma e juntos compartilharam 
mais de 2 mil viagens.

Resultados

 A ePharma é uma empresa brasileira de soluções para gestão de saúde, agregando 
tecnologia de ponta, conhecimento e gestão para um melhor cuidado nesse setor.

Se interessou pelo bynd? Entre em contato:     +55 11 98279 0983
Bynd é a maior plataforma de caronas corporativas no Brasil e queremos revolucionar a mobilidade no 
mundo, através desse ato de compartilhamento.
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