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NOME DO PLANO

ESTADO

ANO

INICIO PLANO 20,00R$                              

QT ESTIMADA DE NASCIMENTOS MÊS 37

QT ESTIMADA DE EMPRESAS 5000

QT ESTIMADA DE TRABALHADORES 15000

BENEFICIOS PERÍODO VALOR TOTAL

BENEFÍCIO NATALIDADE 1 500,00 500,00

BENEFÍCIO CESTA NATALIDADE 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO FARMÁCIA NATALIDADE 1 200,00 200,00

BENEFÍCIO APOSENTADORIA EM BREVE

BENEFÍCIO CASAMENTO 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO ENFERMIDADE 0

BENEFÍCIO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM BREVE

BENEFÍCIO ACIDENTE 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO POS-CIRURGICO 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO ALIMENTAR POR AFASTAMENTO 1 170,00 170,00

BENEFÍCIO ORIENTAÇÃO 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO CAPACITAÇÃO 1 1.000,00 1.000,00

BENEFÍCIO FARMACIA 0 0,00 0,00

MANUTENÇÃO DE RENDA FAMILIAR 6 500,00 3.000,00

MANUTENÇÃO DE RENDA FAMILIAR I 0 0,00 0,00

MANUTENÇÃO DE RENDA FAMILIAR II 0 0,00 0,00

MANUTENÇÃO DE RENDA FAMILIAR III 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO ALIMENTAR 6 170,00 1.020,00

BENEFÍCIO CULTURAL 0 0,00 0,00

SERVIÇO FUNERAL 1 3.500,00 3.500,00

BENEFÍCIO FINANCEIRO IMEDIATO 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO FARMACIA PARA TODOS 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO SAÚDE EM BREVE

BENEFÍCIO CONTA CORRENTE VIRTUAL NÃO 90 DIAS PARA IMPLANTAÇÃO

BENEFICIO RECOLOCAÇÃO SIM

BENEFÍCIO PRÉ-INVENTÁRIO 1 500,00 500,00

BENEFÍCIO CAPACITAÇÃO ON-LINE SIM 90 DIAS PARA IMPLANTAÇÃO

SERVIÇO FUNERAL - CÔNJUGE 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO FINANCEIRO IMEDIATO- CÔNJUGE 0 0,00 0,00

0,00

SERVIÇO FUNERAL - FILHOS 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO FINANCEIRO IMEDIATO - FILHOS 0 0,00 0,00

0,00

REEMBOLSO DE RESCISÃO 1 1.000,00 1.000,00

REEMBOLSO DE LICENÇA MATERNIDADE 0 0,00 0,00

REEMBOLSO DE LICENÇA PATERNIDADE 1 300,00 300,00

BENEFICIO CRECHE 0 0,00 0,00

BENEFÍCIO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SIM ESTRUTURAL SEM U.M.

BENEFÍCIO EXAME TOXICOLÓGICO - DENATRAN NÃO TAXA COLETA R$ 50,00 ASSINATURA, DATA E CARIMBO

BENEFÍCIO LICENÇA CASAMENTO EM BREVE

BENEFÍCIO CLUBE DE VANTAGENS NÃO

BENEFÍCIO CONECTA - EMPRESAS SIM

BENEFÍCIO MURAL DE EMPREGOS SIM

BENEFÍCIO SEGUNDA OPINIÃO MÉDICA SIM

BENEFÍCIO REGISTRO DE PONTO REMOTO SIM

BENEFÍCIO SENTINELA EM BREVE DE ACORDO ENTIDADES

BENEFÍCIO ARMAZENAMENTO DE DADOS - EMPRESAS EM BREVE

BENEFÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO VIRTUAL NÃO 90 DIAS PARA IMPLANTAÇÃO

BENEFÍCIO AMPARO RECURSAL EM BREVE

BENEFÍCIO REPARAÇÃO EM BREVE

BENEFÍCIO COMPRA DIRETA EM BREVE

TOTAIS CÔNJUGE

FILHOS

TOTAIS FILHOS

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS

HOTEIS BARES E RESTAURANTES

OSASCO E REGIÃO - SP

2018

01/01/2019

CONJUGE

PLANILHA DE COMPROMISSO - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

ENTIDADES CONVENENTES

A CONFIRMAR

A CONFIRMAR

A CONFIRMAR

BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

Benefício Social Familiar    ____/____/____

PATRONAL            ____/____/____           LABORAL



Tem como objetivo encaminhar uma verba à família do
recém-nascido, para contribuir com o conforto e
adaptação na chegada do novo ente querido, sem
qualquer comprovação de gasto.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

1X R$ 500,00 
CARTÃO PRÉ PAGO 

VISA



Tem como objetivo facilitar o acesso da família a
medicamentos em caso de nascimento de filho de
trabalhador(a). Além de descontos em redes
credenciadas, poderá disponibilizar uma verba adicional
por um período, para que o medicamento não tenha
custos à família.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES
1X R$ 200,00 
CARTÃO REDE 
CREDENCIADA



Tem como objetivo o envio de alimentos de variedade
e de boa qualidade, por um período, diretamente na
residência do trabalhador afastado, por auxílio doença ou
acidente, mediante simples apresentação da carta de
concessão.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

1X R$ 170,00 
EM PRODUTOS



Tem como objetivo criar novas oportunidades
profissionais aos familiares na ocorrência de falecimento
ou incapacitação permanente do trabalhador. Visa custear
curso de capacitação profissional na área de interesse do
beneficiado, para manutenção e melhoria da renda
familiar, podendo incluir sua locomoção e alimentação.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

1X R$ 1.000,00 
PAGO DIRETO 

AO CURSO



Tem como objetivo disponibilizar ao arrimo da família
valores mensais, depositados diretamente na sua conta
corrente, em casos de falecimento e incapacitação
permanente do trabalhador, com intuito de cobrir as
despesas básicas da família por um período de adaptação,
reestruturação e viabilidade de novas rendas aos
familiares.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

6X R$ 500,00 
CARTÃO PRÉ PAGO 

VISA



Tem como objetivo encaminhar mensalmente
alimentos de variedade e de boa qualidade, diretamente
na residência do trabalhador, em caso de incapacitação
permanente, ou ao arrimo da família nos casos de
falecimento. Seu intuito é suprir as despesas com
alimentação por um período de adaptação, reestruturação
e viabilidade de novas rendas aos familiares.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

6X R$ 170,00 
CARTÃO PRÉ PAGO 

VISA



Tem como objetivo disponibilizar um agente habilitado
que tomará as providências e acompanhamentos
necessários ao funeral e sepultamento, independente da
causa, local ou horário do falecimento. Este agente estará
disponível em até 30 minutos em qualquer local do Brasil.
Os serviços devem ser solicitados pelos DDGs disponíveis
24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuitamente para
todo o Brasil.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

1X R$ 3.500,00 
AO PRESTADOR 

DO SERVIÇO



É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

Tem como objetivo facilitar a recolocação do
trabalhador desempregado, disponibilizando seus dados
em uma rede de relacionamento de entidades e
empresas.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES



É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

Tem como objetivo encaminhar uma verba à família,
com o intuito de minimizar as despesas com as
documentações e procedimentos preliminares ao
inventário de trabalhador falecido, sem qualquer
comprovação de gastos.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

1X R$ 500,00 
CREDITADO EM 

CONTA CORRENTE



É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

Tem como objetivo disponibilizar cursos de capacitação
através de aplicativos e computadores, visando melhorar e
atualizar o profissional, proporcionado uma gestão de
qualidade às empresas.

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES

90 DIAS PARA 
IMPLANTAÇÃO



BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS

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.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

1X R$ 1.000,00 
CREDITADO EM 

CONTA CORRENTE



Tem como objetivo encaminhar, por um período, uma
verba à empresa para minimizar as despesas com a licença
paternidade, sendo este, trabalhador do segmento.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS
1X R$ 300,00 

CREDITADO EM 
CONTA CORRENTE



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

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

A critério das Entidades Convenentes, poderá ser disponibilizado às empresas do segmento três
formas de prestação desse benefício:

O Plano Participativo disponibiliza descontos significativos para todos os serviços relacionados a
medicina e segurança do trabalho.

O Plano Estrutural disponibiliza sem custos o PPRA com análises qualitativas e o PCMSO para
matriz ou sede da empresa. Os demais laudos, análises técnicas, complementares e serviços
relacionados a medicina e segurança do trabalho, são oferecidos com descontos significativos.

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.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS
ESTRUTURAL 

SEM U.M



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.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS



É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

Tem como objetivo facilitar o preenchimento das vagas
disponibilizadas pelas empresas, fornecendo um novo
canal de comunicação, entre empresas, trabalhadores e
entidades, de uma forma mais ágil e moderna, através da
web.

Os trabalhadores poderão acessar este mural através
do aplicativo do Benefício Social Familiar, sem consumo da
franquia de dados.

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS



É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

Tem como objetivo propiciar aos sócios de empresas
do segmento atendido pelo Benefício Social Familiar, uma
segunda opinião médica presencial, em caso da
necessidade de tratamentos complexos e invasivos. Estão
compreendidos neste benefício todas as despesas com o
traslado de qualquer parte do Brasil, para duas pessoas,
incluindo até duas diárias em hotel 4 estrelas, além do
valor da consulta com médico de renomada reputação.

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS



Tem como objetivo facilitar e agilizar o registro e controle de ponto dos colaboradores internos
ou externos, com a disponibilização de um aplicativo instalado no celular do colaborador. Através da
web a empresa poderá designar a área (GPS) em que o trabalhador poderá registrar seu ponto, os
dados serão disponibilizados para a empresa através da web em sistema de fácil exportação de dados
para qualquer plataforma de gestão de folha de pagamento, além de alertas e relatórios diversos. Tal
aplicativo não consome a franquia de dados do colaborador.

Para efetiva validade deste benefício, o texto abaixo deve constar na Convenção Coletiva de
Trabalho ou Acordo Coletivo.

É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo deste documento sem prévia e expressa autorização.

BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS


