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1. Como a Vivmais funciona? 

• A Vivmais é uma plataforma tecnológica. Nossos apps para smartphone conectam Empreendedores 
do Cuidado Social e Contratantes (Anjos e Longevos).  
 
Use o app do Contratante (Anjo e/ou Longevo) para realizar um agendamento e solicitar o 
atendimento. O Contratante deverá escolher o tipo de serviço: Interno, externo ou online e 
atividade desejada,como: Xadrez, pintura, música, yôga, passeio no parque, compras, consultas 
médicas. 
 
O Empreendedor do Cuidado Social escolhido deverá aceitar a solicitação, o app mostrará o aceite 
do E.C.S, em caso de recusa, você será redirecionado para uma nova escolha. Na data e horário 
agendado o app avisará quando o E.C.S estiver chegando para os atendimentos internos e externos.  
 
O app também mostrará informações sobre o E.C.S, como; nome, minibiografia profissional e foto. 
Essas informações facilitam o encontro de vocês no local de encontro para um atendimento externo e 
interno.  
 
Para os atendimentos internos e externos, o Contrante deverá definir seu destino inicial (local de 
encontro) no app antes do início do atendimento. O Atendimento termina quando o Contratante 
retorna ao destino inicial. O preço será calculado e o valor cobrado automaticamente na forma de 
pagamento selecionada para sua conta da Vivmais.  
 
Imediatamente após o término do Atendimento, o app pedirá que você avalie o Empreendedor do 
Cuidado Social, dando a ele entre 1 e 5 estrelas. Pedimos também que os Empreendedor do 
Cuidado Social avaliem os usuários. O sistema de avaliação da Vivmais foi projetado para promover 
o respeito e a responsabilidade para todos. 

2. O aplicativo Vivmais permite criar quantos usuários (login)? 

• O Contratante (ANJO) poderá criar o seu próprio login e incluir mais quatro (4) Contratantes 
Longevos na mesma conta. 
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3. Posso solicitar o atendimento para todos os usuários ao mesmo 
tempo? 

• O Contratante (ANJO) poderá sim realizar o agendamento do atendimento de todos os Contratantes 
Longevos de sua conta ao mesmo tempo, desde que, os mesmos não realizem o atendimento no 
mesmo horário e residência, NÃO É PERMITIDO O COMPARTILHAMENTO DE ATENDIMENTO 
com o mesmo EMPREENDEDOR DO CUIDADO SOCIAL. Os atendimentos deverão 
obrigatoriamente ser realizados em locais e com E.C.S diferentes. 

4. Quem fará o atendimento aos Clientes Longevos? 

• Os que podem atender e acompanhar o CLIENTE LONGEVO serão denominados 
“EMPREENDEDORES DO CUIDADO SOCIAL - (E.C.S)”, que estarão disponíveis para realizar o 
atendimento individual, em conformidade com o agendamento solicitado pelos CONTRATANTES.  

5.  Qual o procedimento para solicitar um atendimento Vivmais? 

• Você deverá baixar o app Vivmais e instalar em seu smartphone. Você encontra o aplicativo nas lojas 
google ou apple store. 

6. Porque, agendar com antecedência um atendimento? 

• Você deve solicitar e agendar os atendimentos com no mínimo 12 horas de antecedência, para que 
o Empreendedor do Cuidado Social, possa se preparar previamente para realizar a atividade 
desejada e uma forma de garantir o E.C.S dê sua preferência, e que o mesmo tenha tempo hábil de 
se locomover até ao seu encontro.  

7. É possível realizar uma agenda semanal ou mensal? 

• Sim. O Contratante poderá deixar pré-agendado todos os atendimentos desejados e garantir sempre 
o mesmo Empreendedor do Cuidado Social para atende-lo. 

8. Quantas vezes posso solicitar um atendimento? 

• Você poderá solicitar conforme sua necessidade, quantas vezes quiser. 

9. Quais os dias e horários de atendimento? 

• De segunda a sexta-feira das 8h00 as 18h00. 
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10. Posso agendar um atendimento para o final de semana?  

• Os atendimentos são realizados somente de segunda a sexta-feira das 8h00 as 18h00, não havendo 
disponibilidade de atendimento nos finais de semana e feriados. 

11. Como faço para cancelar um atendimento agendado? 

• Após o recebimento da confirmação do agendamento, caso o Contratante necessite cancelar o 
agendamento, o mesmo deverá ocorrer no prazo máximo de 24 horas de antecedência da data 
agendada na PLATAFORMA DIGITAL VIVMAIS. 

12. O que ocorre se o E.C.S cancelar um atendimento agendado? 

• Caso o Empreendedor do Cuidado Social, tenha algum problema que o impossibilite de realizar o 
atendimento e necessite cancelar o agendamento após a confirmação do Contratante. A 
empresa Vivmais via o app enviará um comunicado ao Contratante realizando a substituição do 
Empreendedor do Cuidado Social.  

13. O que acontece se não cancelar o atendimento agendado no prazo? 

• Caso o Contratante não realize o cancelamento no prazo máximo de 24 horas de antecedência OU 
NÃO ESTEJA DISPONIVEL PARA RECEBER O ATENDIMENTO NO HORÁRIO AGENDADO, o 
atendimento será considerado como realizado e o pagamento efetuado.  

 
• Caso o Contratante realize o cancelamento no prazo máximo de 24 horas, o valor pago será 

estornado e devolvido, não será computado. 

14. O Empreendedor do Cuidado Social faz serviço de transporte? 

• A Vivmais, NÃO PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE, e que todo o serviço de transporte deverá 
ser contratado separadamente pelo Contratante. O Empreendedor do Cuidado Social, não está 
autorizado pela empresa Vivmais á prestar serviço de motorista e conduzir o Contratante Longevo 
no seu automóvel e/ou dirigir o automóvel do contratante. 
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15. Qual o valor cobrado para o atendimento do Contratante Longevo? 

• No ato da escolha do serviço e atividade desejada, o Contratante será informado sobre o valor da 
hora/atendimento. O valor cobrado é fixo por tipo de serviço e atividade e quantidade de hora 
desejada. O valor pago é retido até a realização do Serviço de Atendimento, realizado pelo 
Empreendedor do Cuidado Social.  

16. Qual o limite mínimo e máximo de hora/atendimento que posso 
contratar?   

• Como a contração do atendimento é por tipo de serviço, cada modalidade tem um limite diferenciado: 
o Atendimento on-line – mínimo de 30’min 
o Atendimento Residencial (interno) - mínimo de 2 horas. 
o Atendimento Externo: mínimo de 2 horas 

17. Quais são as formas de pagamento?   

• O app Vivmais está habilitado para receber pagamentos via cartão de débito e crédito por meio do 
gateway PAGAR.ME da empresa Stone.Co. O CONTRATANTE deverá cadastrar em sua CONTA de 
Usuário no aplicativo móvel VIVMAIS, o meio de pagamento: débito ou crédito, de sua preferência e 
efetuar o pagamento no ato da contratação da prestação do serviço de atendimento. 

18. Posso efetuar o pagamento em dinheiro diretamente para o 
Empreendedor do Cuidado Social?  

 

• Não. Todo o processo de contratação do serviços e pagamento deverá ser realizado via aplicativo 
Vivmais. Caso o Empreendedor do Cuidado Social receba qualquer remuneração do Contratante, o 
mesmo estará infringindo as normas de condutas da empresa Vivmais e será excluído da base de 
atendimento da Vivmais. 

19. O Empreendedor do Cuidado Social pode me acompanhar no cinema ou 
restaurante? 

• Sim, pode lhe acompanhar. Todo os Contratantes deverão estar cientes que ao solicitar um 
acompanhamento presencial com atividade externa de lazer - será responsável pelas despesas 
referentes à alimentação, passagens, ingressos, no caso do Empreendedor do Cuidado Social 
acompanhá-lo em teatros, cinemas, restaurantes, eventos, etc.   
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20. Quais regiões de São Paulo são atendidas pela Vivmais? 

• O atendimento será feito em toda grande São Paulo (incluindo ABC, Guarulhos, Osasco e Santana de 
Parnaíba). 

21. Como avaliar o atendimento recebido?  

• Após a conclusão da prestação dos atendimentos pelo Empreendedor do Cuidado Social, o 
Contratante poderá, se desejar, realizar avaliação do atendimento prestado. 

22. Como faço para entrar em contato com a Central de Atendimento da 
Vivmais? 

• Você pode entrar em contato via whatsapp  (11) 9449-98231 ou diretamente em nosso site: 
www.vivmais.com.br  ou por e-mail: faleconosco@vivmais.com.br   

23.  Como fazer uma sugestão/reclamação sobre os serviços da Vivmais? 

• Você deve acessar o aplicativo ou pode entrar em contato via whatsapp  (11) 9449-98231 ou enviar 
por e-mail: faleconosco@vivmais.com.br         

24.  Como posso me cadastrar para atuar como um Empreendedor do 
Cuidado Social na Vivmais? Quais são os requisitos necessários? 

• Você pode se cadastrar diretamente via site www.Vivmais.com .br/ empreendedor. E inserir os seus 
dados na plataforma digital vivmais. Os requisitos necessários para a participação de processo 
seletivo são: curso superior completo, ter 40 anos de idade ou mais, habilidade de relacionamento. 
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25. Como é o processo seletivo para atuar como Empreendedor do Cuidado 
Social? 

• O currículo cadastrado do candidato é avaliado pela Equipe de Recursos Humanos. O processo 
seletivo é composto de 03 etapas: 

o 1ª- apresentação da Vivmais e atribuições e requisitos necessários para ser um Empreendedor 
do Cuidado Social; 

o 2ª-Entrevista com Recursos Humanos Vivmais; 

o 3ª- Participação obrigatória no curso livre em gerontologia com carga horária de 120h. 

o 4ª- Ser aprovado do referido curso, o Empreendedor do Cuidado Social já será qualificado 
para prestar serviços para a Vivmais, como Pessoa Jurídica (MEI/ ME) e será cadastrado na 
plataforma digital Vivmais para atuar como um Empreendedor do Cuidado Social. 

26. Para atuar como um Empreendedor do Cuidado Social na Vivmais, devo 
ter disponibilidade de horário integral? 

• Não. O E.C.S, poderá exercer outras atividades profissionais, para atuar na Vivmais é necessário que 
tenha no mínimo um período livre de 3 horas corrido em sua agenda semanal. O E.C.S, deverá 
disponibilizar a sua agenda na plataforma digital Vivmais, para poder ser escolhido pelo Contratante. 

27. E se minha disponibilidade mudar semanalmente? 

• O E.C.S deverá atualizar a sua agenda cadastrada na plataforma digital Vivmais e revisar sempre que 
houver alguma alteração.  
 

28. Posso levar outra pessoa comigo para realizar o atendimento?  

• É expressamente proibido o E.C.S. estar acompanhado de outra pessoa para realizar o atendimento 
ao Contratante.  
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29. Posso recusar a atender um Contrante/Cliente?  

• O Empreendedor do Cuidado Social - ECS poderá ́recusar o pedido de reserva dos serviços cujas 
habilidades e/ou horários sejam incompatíveis com a solicitação. O Contratante receberá 
automaticamente por meio da PLATAFORMA DIGITAL VIVMAIS a negativa da solicitação de 
agendamento e poderá imediatamente escolher outro E.C.S disponível na plataforma e realizar novo 
agendamento.  

  

30. Como entrar em contato do o Recursos Humanos da Vivmais? 

• Somente pelo e mail: recursos.humanos@vivmais.com.br , ou via whatsapp  (11) 9449-98231 
 

 

 
 
 
 

2021/ Vivmais. Todos os direitos reservados. 

 


