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Como as empresas podem ajudar na saúde financeira do colaborador e
melhorar a produtividade?
Webinar gratuito compartilhará boas práticas que podem ser aplicadas pelas empresas
com foco na saúde e bem-estar financeiro do colaborador
Maringá – PR, julho de 2020 – Seis em cada dez famílias brasileiras têm dívidas, o
maior patamar da série histórica iniciada em 2010. Essa dura realidade, afetada ainda
mais pela pandemia causada pela covid-19, extrapola o âmbito pessoal e chega às
relações profissionais.
Uma recente pesquisa da Abefin (Associação Brasileira de Educadores Financeiros)
aponta que 96% dos profissionais que estão inadimplentes têm produtividade
inferior aos que estão com as contas em dia. Além disso, 87% das empresas não
conhecem a realidade financeira do colaborador.
Para ajudar as empresas a entenderem e mudarem esse cenário, o Consignet, uma
empresa do Grupo DB1, especializada em automação de consignados e benefícios com
desconto em folha, realizará o Webinar ‘Como está a saúde financeira do
Colaborador?’.
Com participação de Yagor Mariano, coordenador de novos negócios da Consignet, e
Antonio Zotarelli, economista, professor mestre pela Universidade Estadual de
Maringá (UEM) e coordenador do projeto de educação financeira sustentável da UEM,
o evento contará com um bate papo de alto nível sobre as boas práticas que podem
ser aplicadas pelas empresas.
De acordo com Yagor Mariano, “as empresas que investem no bem-estar financeiro
do colaborador costumam ser mais atrativas para novos talentos e conseguem
melhor retenção dos talentos da casa. Também é muito relevante o fato de que boa
parte dos índices de absenteísmo e presenteísmo nas empresas se deve a aspectos
psicológicos ligados à área financeira, o que acarreta redução significativa de
produtividade”.
Um dos temas que serão abordados no Webinar é como as áreas de Recursos
Humanos e Departamento Pessoal podem ajudar a melhorar não só a saúde e o bemestar financeiro do colaborador, mas também a produtividade da empresa como um
todo.
Informações sobre o Webinar:
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Sobre o Consignet:
Parte do DB1 Group, o Consignet é um software de gestão de benefícios e margem consignável
cedido por instituições financeiras para empresas públicas e privadas. Integrado ao sistema de
folha de pagamentos, a solução garante agilidade no gerenciamento pelo RH e proporciona
mais transparência e segurança para o colaborador. Mais de 400 clientes em todo Brasil
utilizam o Consignet, entre eles as prefeituras de Belém-PR, Londrina-PR, Cascavel-PR e Várzea
Grande-MT, além de empresas como Terra Santa Agro, Cooperstandard, Malai Manso Resort,
Cooperativa Nova Produtiva e Usina Santa Teresinha, entre outros. A empresa possui parceria
com os principais bancos, como Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú,
Santander, Banrisul.
Mais informações: https://www.consignet.com.br/

Sobre o DB1 Group:
O DB1 Group é formado por empresas de tecnologia sediadas em Maringá – PR, Presidente
Prudente - SP e, em breve, Campo Grande – MS. Tem mais de 19 anos de experiência no
mercado de tecnologia da informação e oferece softwares e serviços de desenvolvimento para
empresas de médio e grande porte. As empresas do grupo figuram há nove anos consecutivos
entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema
“Sua luz move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização
perseguem o sonho de impactar positivamente e transformar o futuro de pessoas e empresas
vencendo desafios com qualidade e entregas de impacto.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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