
UM ÓTIMO
NEGÓCIO PARA

ENGAJAR PESSOAS
E AUMENTAR

A PRODUTIVIDADE
DA EQUIPE



Ser uma instituição onde os empregados sentem orgulho de trabalhar: este é o desejo de muitas delas.
Contudo, nem sempre elas sabem omelhor caminho para alcançar esse objetivo.

Quando a equipe interna percebe que a instituição empregadora investe em sua saúde e bem-estar,
ela se sente mais valorizada e motivada. O nível de engajamento é maior, impactando diretamente a

sua produtividade.

Pesquisas realizadas em instituições de diferentes segmentos e tamanhosmostram que o investimento
feito em benefícios retorna de alguma forma para elas. Independentemente se são pequenas ou não,

o impacto positivo de ter bons benefícios sempre são sentidos.

Não há nada melhor do que saber que sua equipe tem orgulho de fazer parte da instituição e que
“veste a camisa”.

Investir embenefícios é sempre umaboa escolha. Nós, da Central dos Benefícios, estamos aqui para que
isso aconteça na sua instituição.



BEM-ESTAR SOCIAL
SEGURO DE VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO
CLUBE DE VANTAGENS



Fazemos a gestão completa dos benefícios, dando tranquilidade e segurança para
as instituições empregadoras. Isso para que elas tenham a certeza de que todos
os processos estão sendo conduzidos com excelência, sem gerar transtornos
para o seu dia a dia.

Oferecemos condições atrativas, com redução do custo do benefício, e
contribuímos diretamente para a valorização da imagem do sindicato
e engajamento dos representados. Ao assumirmos todos os riscos
do processo, oferecemos tranquilidade para as entidades sindicais.

Atendemos com amáxima qualidade, pormeio de diversos
canais de comunicação, para que o empregado possa
usufruir de seus benefícios da melhor maneira.

O QUE NÓS FAZEMOS?
O MELHOR PARA VOCÊ!

Administramos benefícios coletivos para facilitar a vida
de empregadores, beneficiários, contadores e sindicatos.



Parceria para fazer
sempre omelhor para

instituições empregadoras,
beneficiários e entidades

de classe.

QUEM É A CENTRAL DOS BENEFÍCIOS

Definição
sobre os
benefícios
coletivos

Parceria
entre Central
dos Benefícios
e sindicato

A partir daí, a Central dos
Benefícios, parceira da

entidade de classe, oferece
o benefício e cuida de todos

os assuntos de gestão do
benefício, diminuindo a

burocracia e o tempo que as
instituições empregadoras

gastam tratando da questão.

• Atendimento especializado
• Múltiplos canais de atendimento
• Suporte total nos processos
• Intermediação junto às operadoras
• Ótimo custo x benefício

Toda categoria de trabalho
possui um sindicato que

representa o trabalhador e
outro, o empregador. Juntos,
fazem a negociação para toda

a categoria, incluindo a
inserção de benefícios com

custos diferenciados.

Uma vez definidos quais
serão esses benefícios, eles
deverão ser concedidos
aos empregados daquela
categoria por obrigatoriedade.

A Central dos Benefícios
atende mais de 90 sindicatos
em todo o país.

Convenção
Coletiva de

Trabalho da
sua categoria

Adesão da
empregadora

com a Central
dos Benefícios



Estamos presentes em 25 estados brasileiros e no
Distrito Federal

Atendemos mais de 14mil instituições empregadoras

Temos mais de 200mil beneficiários

Nossa história começa
com a comercialização

de Seguro de Vida
em Grupo em
Minas Gerais.

2003
Passamos a

comercializar
Planos Odontológicos

para todo o Brasil.

2010
Incorporamos à
nossa atuação o
segmento de

clube de vantagens.

2014
Lançamos o plano de

Bem-Estar Social,
que deu acesso a uma
série de benefícios a

empregados e
empregadores.

2019



NOSSOS
DIFERENCIAIS

Assim realizamos a
gestão eficiente dos
benefícios coletivos
levando tranquilidade
e facilidade para todas
as partes: empregador,
beneficiários e
entidades de classe.

Atendimento
especializado Diversos canais

de atendimento

Condições
atraentes

Relacionamento
próximo

Equipe treinada

Suporte ágil
17 anos

de experiência



MAIS BENEFÍCIOS
PARA O EMPREGADO.

DIVERSOS RETORNOS
PARA O EMPREGADOR.

Oferecer benefícios interessantes só traz
ganhos para a instituição empregadora,
tanto é quemelhora o clima organizacional
e a motivação da equipe. Além disso, é
uma oportunidade de fortalecer o
vínculo empregatício, afinal o que a
maioria dos profissionais deseja é
estar em uma boa empresa para
se trabalhar.



OS MELHORES BENEFÍCIOS
PARA A SUA INSTITUIÇÃO

A Central dos Benefícios oferece quatro tipos de benefícios coletivos para
as instituições empregadoras, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho
de cada uma.

Consultando a Convenção
Coletiva de Trabalho
da sua categoria, você
verificará qual benefício
deverá oferecer
ao seu empregado.



Por meio desse benefício,
as instituições empregadoras

possibilitam que as famílias
tenham segurança financeira se

os empregados não estiverem
mais por perto. Existem diferentes

indenizações para atender as neces-
sidades dos beneficiários em momen-

tos delicados. Além de outras coberturas
com as quais a família e o empregado

podem contar, se precisarem, como indeni-
zação por doenças graves.

SEGURO
DE VIDA



As melhores clínicas e profissionais à disposição dos empregados e familiares.
O Plano Odontológico é operado por empresas reconhecidas no mercado,
MetLife e OdontoSystem. Juntas, elas têm cobertura nacional.

Para saber qual é a sua operadora odontológica, a instituição empregadora
deve consultar a sua Convenção Coletiva de Trabalho. O hol de coberturas
está disponível em nosso site: www.centraldosbeneficios.com.br.

PLANO ODONTOLÓGICO



Este é um produto inovador, que contempla uma série de benefícios para empregados
e empregadores. Por meio de diferentes assistências e coberturas, a instituição
empregadora pode contar com suporte e segurança em momentos de maior
necessidade de forma rápida e sem burocracia, como em caso de rescisão,
licença para maternidade e paternidade de empregados. Em situações como
essas, a instituição empregadora tem reembolsos e pode investir seus
recursos em outras necessidades.

Para os empregados também existem ótimas condições, como receber
assistências especiais de cesta básica por afastamento, auxílio-creche,
rede de descontos e muitas outras.

BEM-ESTAR SOCIAL



Programa exclusivo de descontos disponíveis em uma rede de
milhares de estabelecimentos online e físicos, em todo o
Brasil. Por meio de um cartão virtual, o empregado pode ter
descontos atrativos em milhares de estabelecimentos.

CLUBE DE VANTAGENS

+de 10mil estabelecimentos
Até 50%de desconto

Acesse nosso
site e saibamais.



Parceira de atuação global. Qualidade dos serviços
atestada e reconhecida.

NOSSAS PARCERIAS
DE SUCESSO
Todos os benefícios que ofertamos são operacionalizados por
parceiros que possuem excelência na prestação do serviço.

Reconhecida pelo Prêmio Grandes Marcas, Top of Mind e
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da ANS.

São mais de 490 mil usuários em todo o Brasil
e milhares de estabelecimentos parceiros.

Inova ano a ano com o lançamento de novas assistências
e coberturas para oferecer mais qualidade de vida aos
empregados e auxiliar as instituições empregadoras.



Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442 – 7° andar

Vila da Serra, CEP: 34006-053

Nova Lima/MG

4000-1055 (capitais e regiões metropolitanas)
0800-9410-123 (demais regiões)

(31) 3297-5353

atendimento@centraldosbeneficios.com.br

www.centraldosbeneficios.com.br

Nossa sede dispõe de infraestrutura e equipa-
mentos modernos para operacionalizar com
sucesso todos os atendimentos. Contamos com
umaequipe jovemdeprofissionais treinados e
bem preparados para oferecer máxima tran-
quilidade a instituições e parceiros.

NOSSA SEDE

CENTRAL DOS BENEFÍCIOS
- Rua Ministro
Orozimbo Nonato, 442


