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PORTAL PARA ENTIDADES SINDICAIS

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

Benefício Social Familiar – ÁREA PARA ENTIDADES SINDICAIS.

Site: www.beneficiosocial.com.br

Neste Portal, sua Entidade Sindical terá acesso às seguintes Funcionalidades e Operações:

1. Consulta dos Relatórios de recolhimento – Empregadores Adimplentes/Inadimplentes
2. Consulta dos Relatórios de fechamento – Tesouraria/Resumo Financeiro
3. Consulta dos Relatórios de cobrança – Empregadores em cobrança
4. Consulta da relação nominal de trabalhadores
5. Consulta de Empregadores por Razão Social ou CNPJ
6. Realizar comunicados de eventos de trabalhadores (Natalidade, falecimento, 

incapacitação, entre outros)
7. Consulta de eventos de trabalhadores (Natalidade, falecimento, incapacitação, entre 

outros)
8. Cadastro de novos Empregadores
9. Download de Materiais de divulgação Digital (Vídeo do Plano, Jornal WEB)
10. Utilização dos Benefícios “PARA ENTIDADES” (conforme planilha de compromisso do(s) 

plano(s) ).

PORTAL PARA ENTIDADE SINDICAL

http://www.beneficiosocial.com.br/


Em até 15 (quinze) dias úteis após a criação do plano no sistema do Benefício Social Familiar, estarão 
disponíveis os seguintes materiais digitais no Site:

1. VÍDEO DE BENEFÍCIOS – Este conterá a relação dos Benefícios disponibilizados, com os valores, parcelas, e 
narração de cada Benefício.

2. DIVULGAÇÃO PARA IMPRESSÃO E ENVIO WHATSAPP – Este conterá uma tabela com os Beneficios 
disponibilizados, com os valores e parcelas, para que possam baixa-lo e divulga-lo em redes sociais.

Para visualização e Download:

1. Acesse www.beneficiosocial.com.br
2. Na área “PARA ENTIDADES”, digite a senha de sua Entidade (encaminhada no e-mail da Presidência).
3. Ao acessar o PORTAL PARA ENTIDADES, no menu do lado esquerdo clique em “PARA O SINDICATO –

Material para Divulgação”.
4. Selecione o plano
5. Visualize os materiais conforme descrição acima, e selecione-os para download.
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Nessa Função, sua Entidade Sindical poderá consultar individualmente o cadastro de cada Empregador 
cadastrado no(s) Plano(s) relacionados.

Para Consulta de Empregadores:

1. No menu do lado esquerdo, clique em “CONSULTAR – Consultar Empregadores”
2. Digite o CNPJ do Empregador e clique em “OK”
3. Será exibido o cadastro do Empregador.

A Opção “Consulta de Empregadores” dá acesso à:

➢ Dados Cadastrais do Empregador – Razão Social, endereço, e-mail e telefone
➢ Evento de trabalhadores – Será exibido a relação de beneficios prestados aos trabalhadores 

daquele Empregador.
➢ Contribuições – Será exibido a relação dos Boletos BSF do Empregador (pagos e não pagos), datas 

de pagamento, quantidade de trabalhadores.
➢ Certificado/Comprovante de Regularidade – Caso o Empregador esteja adimplente, a Entidade 

Sindical poderá baixar o Certificado de Regularidade do mesmo para os devidos fins.
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Nessa Função, sua Entidade Sindical poderá consultar e relação nominal de todos os trabalhadores, 
cujo os Empregadores já alimentaram no sistema de Cobranças do Benefício Social Familiar.

Para Consulta de Trabalhadores:

1. No menu do lado esquerdo, clique em “CONSULTAR – Consultar Trabalhadores”
2. Caso deseje consultar os trabalhadores de um Empregador específico, digite a razão social ou CNPJ 

do Empregador na barra “FILTRO”
3. Será exibido a relação dos trabalhadores informados pelos Empregadores no Sistema do BSF.

A Relação de Trabalhadores poderá ser baixada em EXCEL, no botão “BAIXAR ARQUIVO”.
Após baixado, basta abrir o arquivo e separa-lo por ‘vírgula’.
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Nessa Função, sua Entidade Sindical poderá consultar a relação de todos os Eventos comunicados 
pelos Empregadores e/ou Entidades Sindicais convenentes do(a) Plano(s).

Para Consulta de Eventos de Trabalhadores (Natalidades, Falecimentos, Incapacitações, etc...):

1. No menu do lado esquerdo, clique em “CONSULTAR – Eventos de Trabalhadores”
2. Caso deseje consultar por Status de Evento,  clique na barra barra “TODOS OS EVENTOS” e 

selecione o status.
3. Caso deseje consultar os Eventos por Empregador ou pelo nome do(s) trabalhador(s), basta digitar 

nos campos dispostos na tela, e clique em OK.
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Neste acesso, sua Entidade Sindical visualizará o Manual de Orientação e Regras, parte integrante da 
Cláusula do Benefício Social Familiar, contendo todas as informações, orientações, penalidades, e 
etc...do BSF.

Para Consulta do Manual de Orientação e Regras:

1. No menu do lado esquerdo, clique em “CONSULTAR – Manual de Orientação e Regras”
2. Visualize o(s) Manual(s) separado por Plano(s), e realize o download.
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Nessa Função, sua Entidade Sindical poderá consultar o relatório de Empregadores Adimplentes e 
Inadimplentes do(a) Plano(s).

Para consulta de Relatórios de Empregadores Adimplentes e Inadimplentes:

1. No menu do lado esquerdo, clique em “IMPRIMIR – Relatórios de recolhimento”
2. Selecione o plano.
3. Escolha o relatório “VENCIMENTO”.
4. Selecione o vencimento que deseja consultar e o tipo de relatório 

(Adimplente/Inadimplente/Todos).

Será exibida a relação de todos os Empregadores do relatório selecionado, e o mesmo poderá ser 
baixado em PDF (no ícone “PDF” do canto superior direito).

Para consulta de Relatórios de pagamentos gerais realizados em um determinado período:

1. No menu do lado esquerdo, clique em “IMPRIMIR – Relatórios de recolhimento”
2. Selecione o plano.
3. Escolha o relatório “PAGAMENTOS”
4. Selecione o período desejado – exemplo: 

Sindicato necessita dos dados de todos os PAGAMENTOS realizados no mês 01/2019:
a. Selecione a data início 01/01/2019 e data fim 31/01/2019.
b. Será exibido todos os pagamentos realizados nesse período (podendo aparecer um 

mesmo Empregador mais de uma vez, caso essa tenha efetuado pagamento de boletos 
retroativos nesse período).
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Nessa Função, sua Entidade Sindical poderá consultar o relatório de Empregadores que estão em 
cobrança.

Para consulta de Relatórios de Empregadores em cobrança:

1. No menu do lado esquerdo, clique em “IMPRIMIR – Relatórios de Cobrança”
2. Selecione o plano.
3. Escolha o tipo de cobrança que deseja consultar, classificadas em:

a. PRÉ-SERASA: Será exibida a relação de Empregadores que já receberam Notificação de 
Negativação, porém ainda não foram negativadas.
b. SERASA: Será exibida a relação de Empregadores que já foram negativadas.
c. EM COBRANÇA: Será exibida a relação de Empregadores que estão aos cuidados de 
nosso Departamento de Cobrança interno.

OBS: O PRÉ-SERASA e SERASA só serão iniciados após autorização das Entidades convenentes da 
Convenção Coletiva de Trabalho, onde então tais Empregadores que entrarem no Processo de
Negativação, serão exibidas nos acessos “A” e “B” descritos acima.

Os Empregadores que estiverem inadimplentes e não estiverem relacionadas em nenhum dos 
relatórios acima, são empresas que estão recebendo nossas cobranças padrão via E-mail.
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Nessa Função, sua Entidade Sindical poderá consultar o relatório de todos os Empregadores 
cadastrado no(s) Plano(s).

Para consulta de Relatórios de Empregadores cadastrados no(s) Plano(s):

1. No menu do lado esquerdo, clique em “IMPRIMIR – Relatórios de Empregadores”
2. Selecione o plano.
3. Será exibida a relação de todos os Empregadores cadastrados no Plano.
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Nessa função, sua Entidade Sindical deverá realizar o acompanhamento dos Relatórios Financeiros 
do(s) Plano(s).

Para consulta de Relatórios de Fechamento:

1. No menu do lado esquerdo, clique em “FECHAMENTOS – Relatórios de Fechamento”
2. Selecione o ano e mês do fechamento que deseja consultar.
3. Será exibido os relatórios do(s) Plano(s), classificados em:

A) TESOURARIA: disponibilizado SEM SENHA, normalmente utilizado pelo financeiro das entidades
para conferência do valor depositado na conta da mesma; - FORMATO PDF

B) RESUMO: disponibilizado COM SENHA (enviada via SMS no Cel. da Presidência), normalmente
utilizado pelo presidente e/ou executivo para análise do plano no mês em questão; - FORMATO EXCEL

C) FLUXO CONTÁBIL: disponibilizado COM SENHA (enviada via SMS no Cel. da Presidência), SOMENTE
PARA AS ENTIDADES QUE EMITIMOS NOTAS FISCAIS, normalmente utilizado pelo presidente e/ou
executivo para encaminhamento ao contador da entidade para os devidos lançamentos contábeis; -
FORMATO EXCEL

D) DDPS BENEFÍCIO DONATIVO e QUALIFICAÇÃO (quando disponível na Planilha de Compromisso
aprovada): disponibilizado SEM SENHA para acompanhamento do valor mensal disponível para tais
benefícios. – FORMATO PDF
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Nessa função, sua Entidade Sindical poderá realizar cadastro de novos 
Empregadores junto ao Sistema do Benefício Social Familiar.

Para solicitar cadastro de novos Empregadores:

1. No menu do lado esquerdo, clique em “SOLICITAR – Cadastro de Empregador”
2. Informe a Identificação do Empregador (PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA)
3. Preencha todos os dados do Empregador, com exceção da parte “USUÁRIO”, 

pois este deverá ser preenchido pelo próprio empregador quando do primeiro 
acesso.

4. Ao finalizar o cadastro, será gerado um número de protocolo, o qual deve ser 
encaminhado para o Departamento de Relacionamento para validação no e-
mail: relacionamento01@beneficiosocial.com.br
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COMUNICAR EVENTOS DE TRABALHADORES
Nessa função, sua Entidade Sindical poderá realizar comunicação de eventos de trabalhadores, como 
nascimento de filhos, falecimento, incapacitação permanente ao trabalho, entre outros.

Para comunicar Eventos de trabalhadores:

1. No menu do lado esquerdo, siga até a opção “COMUNICAR”
2. Selecione o tipo de evento que deseja comunicar, separados em:

a. AFASTAMENTO DE TRABALHADOR: Deve ser preenchido quando do afastamento temporário do 
trabalhador do segmento, por motivo de acidente ou doença.

b. BENEFÍCIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL: Deve ser preenchido quando da solicitação de apoio 
psicológico, social e nutricional aos trabalhadores da categoria.

c. CASAMENTO DE TRABALHADOR: Deve ser preenchido quando do Casamento de trabalhador da 
categoria.

d. FALECIMENTO DE CÔNJUGE DE TRABALHADOR: Deve ser preenchido quando do falecimento de 
cônjuge do(a) trabalhador(a).

e. FALECIMENTO DE FILHO DE TRABALHADOR: Deve ser preenchido quando do falecimento de filho 
do(a) trabalhador(a).

f. FALECIMENTO DE TRABALHADOR: Deve ser preenchido quando do falecimento do(a) trabalhador(a).
g. INCAPACITAÇÃO DE TRABALHADOR: Deve ser preenchido quando da INCAPACITAÇAO PERMANENTE 

do(a) trabalhador(a).
h. NASCIMENTO DE FILHO DE TRABALHADOR: Deve ser preenchido quando do nascimento de filho 

do(a) trabalhador(a).

Obs: Orientamos a análise da Planilha de Compromisso aprovada para que conheçam quais dos Benefícios 
acima estão disponíveis à categoria.



Ao realizar um Comunicado de Evento de trabalhador, serão necessárias as seguintes documentações:

1. Para Nascimento de Filho de Trabalhador:

➢ Copia da Certidão de Nascimento do bebê
➢ Copia da CTPS do(a) trabalhador(a) – páginas da foto frente e verso e página de registro da

Empresa
➢ Comprovante de endereço atual (não pode ser mais antigo que 03 (três) meses.
➢ Extrato do CAGED – neste campo, insira uma carta informando “NÃO POSSUIMOS O CAGED”, pois

iremos cobrar tal documento do Empregador após o comunicado feito.

2. Para Falecimento de Trabalhador:

➢ Cópia da Certidão de óbito do trabalhador
➢ Copia da CTPS do(a) trabalhador(a) – páginas da foto frente e verso e página de registro da

Empresa
➢ Termo de responsabilidade assinado pelo(a) Beneficiário(a) – MODELO DISPONIVEL NO SITE
➢ Certidão de Casamento ou declaração de convivência marital – Somente em caso do Beneficiário

ser cônjuge do(a) trabalhador(a) falecido.
➢ Dados bancários do(a) beneficiário(a).
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3. Para Incapacitação Permanente do(a) trabalhador(a):

➢ Formulário de recebimento preenchido pelo(a) trabalhador(a) – MODELO DISPONIVEL NO SITE.
➢ Copia da CTPS do(a) trabalhador(a) – páginas da foto frente e verso e página de registro da

Empresa
➢ Carta de Aposentadoria por Invalidez do INSS.
➢ Extrato do CAGED – neste campo, insira uma carta informando “NÃO POSSUIMOS O CAGED”, pois

iremos cobrar tal documento do Empregador após o comunicado feito.

Demais comunicados, favor consultar o Formulário no site para obter a lista completa de documentos
necessários.
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Departamento de Relacionamento – Para atendimento exclusivo às 
Entidades Sindicais: 0800 773 3738 – Ramal 1630 / 1577

E-mail: relacionamento01@beneficiosocial.com.br / 
operacional01@beneficiosocial.com.br

Siga-nos:
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