
EMPRESÁRIO

Entenda como estes benefícios ajudam 
seus trabalhadores e sua empresa.

SAIBA O QUE É 
O BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

DO SEU SINDICATO

Benefício Social Familiar
do seu Sindicato



Este inovador modelo de atendimento social e apoio, há mais de 20 anos vem 
evitando de imediato que as famílias fiquem desamparadas por falta de recursos 
financeiros e alimentares, o que poderia gerar um problema social, além de trazer 
benefícios mais abrangentes, ágeis e modernos para empresas e entidades.

Os benefícios são definidos, disponibilizados e sugeridos pelas entidades sindicais, aos 
trabalhadores e empresas dos mais variados segmentos em todo o Brasil.

Consulte o Manual de Orientação e Regras no link:
beneficiosocial.com.br/manuais-orientacao

Ou acesse o site: www.beneficiosocial.com.br

Assista ao vídeo com os bene�cíos 
para Empresas

YouTube: BSF-42 PATRONAL

Assista ao vídeo com os bene�cíos 
para o trabalhador

YouTube: BSF-42/10 2017



Benefício Medicina e Segurança do Trabalho
L

UNIDADE MÓVEL DE MEDICINA
E SEGURANÇA DO TRABALHO

QUANDO OS SINDICATOS E EMPRESAS TRABALHAM JUNTOS
EM PROL DO SEGMENTO, O BENEFÍCIO É DE TODOS.

001

MÉDICO

Tem como objetivo reduzir significativamente as despesas das empresas com obtenção dos exames 
admissionais, periódicos, demissionários, PCMSO, PPRA, LTCAT e demais laudos técnicos exigidos pela NR-9, 
relativos a medicina e segurança do trabalhador. Ficará a disposição das empresas um sistema on-line para 
pagamento, agendamento e a obtenção de tais documentos, bem como acesso a rede credenciada de clínicas. 

Conforme a quantidade de trabalhadores do segmento, contribuindo mensalmente com o Benefício Social 
Familiar, poderá ser disponibilizado uma unidade móvel de atendimento, a qual será enviada ao local de 
trabalho, mediante disponibilidade de agendamento, evitando o deslocamento do trabalhador e 
consequentemente sua ausência no posto de serviço. 

O Plano Assessoria Mensal disponibiliza sem custos o PCMSO para matriz ou sede da empresa, exames 
clínicos - ASO, suporte ao setor jurídico, relatório anual no modelo E-Social e arquivamento da documentação por 
20 anos. Os demais serviços ganham descontos significativos, assim como os exames complementares, PPRA, 
LTCAT e outros laudos técnicos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do M.T.E.

R$ 1.500,00
Período de recebimento: único

Tem como objetivo reembolsar a empresa até o limite determinado pelas Entidades, quando ocorrer 
pagamento de verbas rescisórias por falecimento ou incapacitação permanente do trabalho, com o intuito de 
minimizar esta despesa imprevista.

Reembolso de Rescisão

Tem como objetivo conectar a empresa a seus colaboradores, através da disponibilização de um aplicativo 
sem consumo da franquia de dados.

Por este aplicativo será possível a troca de mensagens, envio de notícias e avisos de forma rápida e 
desburocratizada, agilizando o processo de comunicação com seus colaboradores e reduzindo os custos da 
empresa.

Benefício Conecta Empresa

Tem como objetivo bonificar as empresas pelo pagamento e pela pontualidade no recolhimento do 
Benefício Social Familiar, através de um clube de vantagens.

Os pontos poderão ser utilizados na aquisição de passagens aéreas, produtos e serviços dos mais diversos, 
em todo o país.

Benefício Social

Benefício Clube de Vantagens
do seu Sindicato

Bonifica as empresas pelo pagamento e pela 
pontualidade no recolhimento do Benefício Social 

Familiar através de um clube de vantagens.

Período: durante a vigência da CCT.

BENEFÍCIOS PARA EMPRESAS

Reduz significativamente as despesas das empresas com 
obtenção de exames admissionais, periódicos, 

demissionais, entre outros. 
Período: durante a vigência da CCT.

Plano Assessoria Mensal - Sem Unidade Móvel

Conecta a empresa a seus colaboradores, 
através da disponibilização de um aplicativo.

Período: durante a vigência da CCT.



@beneficiosocialfamiliarwww.beneficiosocial.com.br
0800 773 3738 ou 0800 580 3738

Faça a leitura do QR Code com seu celular para ir direto ao vídeo ou acesse o link:

Leia sua Convenção Coletiva de Trabalho e saiba quais benefícios sociais sua empresa, seus 
trabalhadores e suas famílias têm direito.

Os valores e serviços prestados são definidos de acordo com o Manual de Orientação e Regras, 
registrado em cartório e CCT em vigor,

“Quando empresas e entidades trabalham juntas em prol do 
segmento, o benefício é de todos.”

BSF - Institucional

Assista nosso vídeo institucional
beneficiosocial.com.br/saiba-o-que-e

BSF Online

Baixe o aplicativo do
Benefício Social Familiar

Fique por dentro das novidades 
do segmento e concorra 
mensalmente ao sorteio pela 
loteria federal.

Disponível para:


