
INOVANDO QUANDO O ASSUNTO
SÃO BENEFÍCIOS COLETIVOS



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



PARA ENTIDADES DE CLASSE

Oferecemos condições atrativas com redução do custo do benefício e contribuímos
diretamente para a valorização da imagem do sindicato e engajamento dos represen-

tados. Ao assumirmos todos os riscos do processo, oferecemos tranquilidade para as
entidades sindicais.

PARA EMPRESAS

Fazemos a gestão completa dos benefícios, dando tranquilidade e segurança para as empresas. Isso
para que elas tenham a certeza de que todos os processos estão sendo conduzidos com excelência,

sem trazer transtornos para o seu dia a dia.

PARA BENEFICIÁRIOS

Atendemos commáxima qualidade, por meio 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!



Somos parceiros
de mais de 90 sindicatos,

federações e confederações

Equipe treinada

Atendimento
diferenciado

Atendemos mais de
14mil empresas

Gestão completa
dos benefícios

Temos mais de
200mil beneficiários

17 anos
de experiência

SOMOS A
CENTRAL DOS
BENEFÍCIOS

Uma empresa que faz a gestão de
benefícios coletivos há 17 anos.
Durante todo esse tempo, trabalha-
mos com dedicação para oferecer
o que há de melhor em benefícios
coletivos para as empresas, segurança
e tranquilidade para as entidades
de classe e qualidade de vida para
os 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

Estamos presentes em 25 estados
brasileiros e no Distrito Federal,
atendendo empresas de diversos
segmentos.



Usamos toda a experiência que adqui-
rimos para construir um relacionamento
próximo das entidades de classe e demais
parceiros, dando suporte ágil às demandas
do dia a dia. Nossa equipe é jovem, dinâmi-
ca e treinada para gerar resultados. Assim,
realizamos a gestão eficiente dos benefícios
coletivos, levando tranquilidade e facilidade para
todas as partes: empresas, sindicatos e beneficiários.

NOSSOS
DIFERENCIAIS



Isenção de riscos de ocorrências e inadimplências

Processos simplificados

Prospecção dos beneficiários

Gestão de emissão de boletos e cobrança

Condições atrativas

Atendimento especializado

Múltiplos canais de atendimento

Suporte total nos processos

Intermediação junto às operadoras

Ótimo custo x benefício

BUSCAMOS FACILITAR PROCESSOS.
AGILIZAR ROTINAS.

PARCERIA COM SINDICATOS

PARCERIA COM EMPRESAS

Além de todos os diferenciais que oferecemos
em prestação de serviços, temos condições atrativas
para sindicatos de todo o país. O benefício Bem-Estar

Social, um produto inovador, se destaca. A cada ano,
novas assistências e coberturas são inseridas, tornando-o
ainda mais vantajoso.



MAIS BENEFÍCIOS PARA
O EMPREGADO.

DIVERSOS RETORNOS
PARA A EMPRESA.



Oferecer benefícios inte-
ressantes para os emprega-
dos tem diversas vantagens
para a empresa. Ao perceber
que ela investe em sua saúde
e bem-estar, a equipe tende
a ficar mais satisfeita com
o trabalho e gerar me-
lhores resultados.

bem-estar
social

Plano
odontológico

seguro de
vida

benefícios

clube de
vantagens

BENEFÍCIOS ATRAENTES
PARA AS EMPRESAS



Esse é o benefício carro-chefe da Central dos Benefícios, além do mais atrativo para entidades de
classe de todo o país. Um produto inovador, que oferece inúmeras vantagens para o beneficiário e
para a empresa.

SÃO TRÊS PACOTES DIFERENTES DE COBERTURAS:

BEM-ESTAR
SOCIAL

ouro prata bronze

Para cada opção, há um roll de coberturas e assistências que
agregam valor ao negócio. Confira algumas das vantagens:

� Reembolso capacitação
� Reembolso rescisão
� Reembolso licença-maternidade
� Reembolso licença-paternidade

� Kit natalidade
� Cesta básica
� Auxílio-creche
� Auxílio-casamento
� Assistência Jurídica



� Invalidez por acidente
� Doenças graves
� Assistência funeral
� Outras

Por meio desse benefício,
as empresas possibilitam que
as famílias tenham segurança
financeira se os empregados
não estiveremmais por perto.
Além disso, existem outras
coberturas e assistência com
as quais eles poderão contar,
se precisarem.

SEGURO DE VIDA



OPlano odontológico é ofertado pelas operadorasMetLife e OdontoSystem.
Considerando as duas, a cobertura é em todoo território nacional. Comuma
rede ampla de profissionais e clínicas, as operadoras prestam serviços de
ponta, que garantem plena satisfação a empregadores e empregados.

PLANO
ODONTOLÓGICO

Confira as coberturas dos
planos em nosso site.

www.centraldosbeneficios.com.br



É um benefício que agrega valor para as empresas, afinal
são mais de 10 mil estabelecimentos em todo o Brasil, que
oferecem descontos que podem chegar a 50%. Simples de
usar, o cartão é aceito em compras online e em lojas físicas.

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

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

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

CLUBE DE
VANTAGENS

NOSSAS PARCERIAS DE SUCESSO
Contamos com parceiros reconhecidos no mercado, que garantem a excelência dos serviços prestados.



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 equi-
pamentos modernos para operacionalizar
com sucesso todos os atendimentos. Conta-
mos com uma equipe bem preparada para
oferecer máxima tranquilidade a sindicatos e
outras instituições.

NOSSA SEDE

CENTRAL DOS BENEFÍCIOS
- Rua Ministro
Orozimbo Nonato, 442


