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Clube de Desconto Completa dez anos consolidado como importante
programa de vantagens para servidores públicos
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O Clube de Desconto do Servidor completa, nesta segunda-feira (03), dez anos que foi
regulamentado pelo Decreto 11.568, sancionado pelo Governo do Estado em 2009. Uma década
depois de instituído, o Clube se consolidou como importante programa de benefícios para
funcionários públicos estaduais.
O programa oferece descontos em produtos e serviços para 270 mil servidores públicos estaduais,
em parceria com 228 empresas credenciadas, divididas em mais de 26 segmentos diferentes. O
Clube de Desconto foi criado para atender os servidores do executivo, mas no final do ano passado
o decreto que regulamento o programa foi modificado para poder alcançar funcionários públicos dos
outros poderes, como no caso dos Tribunais de Contas do estado e do município, que já estão
sendo beneficiados.
As empresas parceiras do Clube de Desconto oferecem descontos que variam entre 5% e 70%. No
setor de produtos estão credenciadas estabelecimentos como farmácias, boutiques de roupas, lojas
de itens esportivos, sapatarias, restaurantes e até montadoras de veículos. No segmento de
serviços são escolas, faculdades, cursos de idioma, academias, dentre outros.
A relação completa das empresas parceiras e seus respectivos descontos estão no Portal do
Servidor, no link do Clube de Desconto. Servidores que pretendem adquirir produtos ou serviços têm
a disposição, para consulta no site, um catálogo completo com todos os parceiros do programa e
seus abatimentos e ofertas.
O Clube também publica informes nos sites institucionais da Saeb, divulgando as promoções e as
novas parcerias. “As empresas ganham porque têm seus produtos e marcas anunciados para um
público seleto de 270 mil servidores e os funcionários públicos recebem como benefícios descontos
especiais”, explicou Mariana Santana, coordenadora do Clube de Desconto.
Para ter acesso às promoções e abatimentos é simples: basta que o servidor apresente no
estabelecimento uma identificação funcional como crachá ou contracheque, acompanhado de
documento com foto. Nesses dez anos, milhares de servidores já usaram o clube de desconto.
Servidores- O agente de tributos da Secretaria da Fazenda, Luiz Alves, adquiriu um Chevrolet
Tracker no mês passado, com abatimento da parceria com Clube de Desconto do Servidor. Luiz
recebeu o desconto de R$ 2.775,00 na compra do veículo e se disse satisfeito com sua primeira
experiência no programa. “Foi um desconto excelente. Um desconto adicional que eu não
esperava”, explicou o servidor.
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O servidor Sidney Borges, coordenador de TI da Secretaria da Administração, costuma utilizar o
convênio do Clube de Desconto com a Farmácia São Paulo. “Eu uso o Clube para comprar remédio
e o desconto vale à pena. Eu tenho filho pequeno, compro muito medicamento e o desconto é
bom”, elogiou.
Os servidores também usam as parecerias do Clube de Desconto para obter abatimentos em
serviços. É o caso de Rodrigo Sena, assessor da Secretaria da Administração. Sena paga o escola
do filho com desconto de 12% no Colégio Salesiano, gerando uma economia de R$ 157 mensais.
Parceiros – Uma das parcerias de sucesso do Clube de Desconto foi a montadora Chevrolet, que
oferece abatimentos exclusivos para Funcionários Públicos do Estado. Somente em 2018 foram
aproximadamente 2000 servidores do Estado que compraram veículos Chevrolet, aproveitando
descontos de até R$ 4 mil.
O coordenador de vendas da montadora na região Nordeste, Miguel Brito, falou sobre a satisfação
da Chevrolet com o programa de vantagens dos Servidores Estaduais. “Estamos muito felizes com
os resultados dessa parceria, que vem crescendo a cada mês”, declarou Brito.
O coordenador também destacou a importância do servidor público para a estratégia de venda da
marca. “O público altamente qualificado do Clube de Desconto se encaixa perfeitamente com a
estratégia de crescimento de vendas da Chevrolet no país”, comentou.
A parceria firmada com o Grupo DPSP, que administra a Farmácia São Paulo e a Drogaria
Pacheco, foi outro acordo que alcançou bons resultados para os servidores públicos e para a
empresa. O Clube de Desconto representa uma das maiores cartelas de clientes do Grupo DPSP
nas regiões Norte e Nordeste.
Thiago Almeida, Gerente do Grupo DPSP, ressaltou a alegria com a parceria. “Nós do Grupo
DPSP estamos muito felizes com a parceria de nossas marcas com o Clube de Desconto do
Servidor. A parceria reforça a preocupação de oferecer aos servidores públicos benefícios que se
estendam desde os cuidados com a saúde até as melhores condições de compra”, declarou o
gerente.
Curta, acompanhe e compartilhe: facebook.com/saeb.govba Twitter: twitter.com/saebgovba
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