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Uma vantagem para seu colaborador



Mas de que forma a saúde financeira afeta a                     
produtividade dos funcionários?
O dinheiro é um grande motivo de estresse para muitas pessoas. Problemas 
financeiros impactam diversas áreas da vida, e também podem afetar o        
rendimento no trabalho. Afinal, é difícil se concentrar em qualquer tarefa 
quando as dívidas não saem da sua cabeça, não é mesmo?

Quando o colaborador é capaz de organizar sua vida financeira,                          
automaticamente seus níveis de eficiência sobem, já que a saúde mental é tão 
importante quanto a física.

Além disso, quando a empresa auxilia um funcionário a realizar um sonho (e o 
crédito consignado serve muito bem para esse propósito), é gerado um          
sentimento de gratidão, que é revertido em produtividade no trabalho – o        
colaborador passa a vestir cada vez mais a camisa da empresa que se importa 
verdadeiramente com ele.

Disponibilizar o benefício do empréstimo consignado privado é oferecer 
crédito com segurança, facilidade no pagamento e as menores taxas de juros 
disponíveis no mercado. E aí? Que tal possibilitar ao seu colaborador a         
oportunidade de resolver problemas com dinheiro, sair da inadimplência e 
viver com mais tranquilidade?

Quais as vantagens do crédito consignado
privado para os colaboradores de uma empresa?
O colaborador tem acesso ao empréstimo consignado de maneira simples, rápida e sem burocracias, com as 
menores taxas de juros do mercado, mesmo estando negativado. O pagamento é descontado diretamente em 
folha, com prazo de até 36 parcelas mensais, e o dinheiro cai na conta em até 3 dias úteis.

O benefício também é uma excelente oportunidade para a quitação de dívidas mais caras, como o rotativo do 
cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo pessoal. Segundo o Banco Central do Brasil, esses três tipos 
de dívidas possuem as maiores taxas do mercado, ultrapassando 10% de juros ao mês.

E não é somente para organizar a vida financeira que o crédito consignado privado pode ser empregado. Para 
o colaborador, esse benefício pode significar a oportunidade de realizar sonhos, ter mais qualidade de vida e 
ser ainda mais feliz.

Você sabia que o crédito consignado privado tem tudo a ver com a saúde                
financeira dos funcionários da sua empresa? É importante que os colaboradores 
estejam bem financeiramente para produzirem mais e melhor. Para isso, é        
essencial que sua empresa possa oferecer os melhores benefícios corporativos 
para sua equipe.
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