
APROVEITE OS BENEFÍCIOS  
DISPONIBILIZADOS E CUSTEADOS 

PELAS ENTIDADES PARA SUA EMPRESA!

DESCONTOS SIGNIFICATIVOS na compra de certi�cados digitais para pessoas 
físicas e jurídicas.
Valor anual para emissão em domicílio ou por videoconferência: R$ 88,00.

> CERTIFICAÇÃO DIGITAL

EXAMES E SERVIÇOS CUSTEADOS PELAS ENTIDADES E DISPONIBILIZADOS SEM 
CUSTOS PARA SUA EMPRESA: admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao 
trabalho, mudança de função, PCMSO para matriz ou sede da empresa, relatório 
anual no modelo E-Social, suporte ao setor jurídico e arquivamento da 
documentação por 20 anos. Além de descontos signi�cativos para demais 
exames e laudos técnicos.

PLANO ASSESSORIA MENSAL
> MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Através de um aplicativo SEM CONSUMO DA FRANQUIA de dados, conecta 
empresa e colaboradores, agilizando o processo de comunicação e reduzindo os 
custos da empresa.

> CONECTA EMPRESA

Rede de fornecedores no qual empregadores podem adquirir serviços e produtos 
sem intermediários, COM DESCONTOS SIGNIFICATIVOS.

> COMPRA DIRETA

FACILITA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS em aberto nas empresas, por meio de 
um canal de comunicação direto entre empregadores, trabalhadores e 
entidades.

> MURAL DE EMPREGOS

FACILITA O REGISTRO E O CONTROLE de ponto dos colaboradores internos ou 
externos, por meio de um aplicativo instalado no celular do colaborador. Todo o 
controle da empresa é feito on-line, sendo possível exportar os dados para 
qualquer plataforma de gestão de folha de pagamento.

> REGISTRO DE PONTO REMOTO

A empresa recebe uma verba para  MINIMIZAR AS DESPESAS relacionadas a 
rescisão, devido ao falecimento ou incapacitação permanente do trabalhador.

> REEMBOLSO DE RESCISÃO

Realiza a triagem dos atestados médicos apresentados pelos trabalhadores, além 
de armazenar e disponibilizar dados estatísticos. Cientes de que seus atestados 
passarão por uma triagem, os colaboradores hesitarão em apresentar atestados 
duvidosos.

> TRIAGEM DE ATESTADO

Empregadores, 
as entidades custearam 
diversos benefícios para vocês. 
Conheçam e aproveitem: 

MOVIMENTAÇÃO DE
MERCADORIAS EM GERAL.

Empregador:
CONHEÇA OS BENEFÍCIOS 
CONQUISTADOS PELO SAGESP-SP 
E ECONOMIZE NA GESTÃO DA 
SUA EMPRESA:

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

USE! É UM DIREITO SEU.
Acesse o site beneficiosocial.com.br e conheça todos os benefícios e serviços que sua 
convenção coletiva, através da sua entidade, oferece para seu segmento.

Caso algum benefício não esteja disponível, solicite à sua entidade a inclusão na próxima CCT. 

Para informações detalhadas 
sobre os benefícios dos 
empregadores e trabalhadores, 
acesse: beneficiosocial.com.br 

Benefícios e valores referentes à 
Convenção Coletiva de Trabalho 
2019/2020.

Consulte o Manual de Orientação e Regras e saiba 
quais benefícios estão previstos na Convenção 
Coletiva de Trabalho: 
www.beneficiosocial.com.br/manuais-orientacao

Dúvidas? Ligue para:
0800 773 3738 ou 0800 580 3738

de sua Entidade


