Assessoria de Imprensa
Taxas do crédito consignado despencam e fomentam retenção de
colaboradores para empresas
Há pelo menos dois anos as taxas de juros variavam de 4% a 5% no crédito consignado
e hoje essas taxas despencaram
Maringá – PR, março de 2021 – Você sabia que 60% dos empréstimos no Brasil são
consignados? Assim, o Crédito consignado é um empréstimo com pagamento indireto,
cujas parcelas são deduzidas diretamente da folha de pagamento ou benefício da
pessoa física. E o Consignet, uma empresa do DB1 Group, especializada em automação
de consignados e benefícios com desconto em folha, explica abaixo a diferença entre
as taxas do empréstimo consignado X particulares e qual a melhor opção para sua
necessidade.
A digitalização do mercado, o surgimento das fintechs e o advento da gestão 4.0 estão
provocando uma grande revolução no mercado financeiro. As mudanças são
perceptíveis e, em muitos pontos, benéficas para o trabalhador. Entre as principais
estão as fortes quedas das taxas de juros para o crédito consignado.
No segmento corporativo, que oferece as taxas mais agressivas, há pelo menos dois
anos as taxas de juros variavam de 4% a 5% no crédito consignado e hoje temos taxas
de 0,99%. Ou seja, um funcionário que consumia o crédito a 4% e 5%, hoje consegue
uma taxa de 0,99%.
Essa modalidade de crédito permite que o colaborador da empresa tenha uma dívida
mais saudável e mais fácil de ser paga.
Se comparado à modalidade CDC direto a gente está falando de 7% de taxa de juros e
uma dívida sem garantia de recebimento. Já no crédito consignado quem dá a garantia
é o próprio emprego. Em alguns bancos as taxas variam de 8% a 13%. Normalmente
são aquelas taxas de quem empresta para negativado, com maior chance de
inadimplência.
O colaborador associa as altas taxas cobradas no mercado a uma remuneração ruim,
o que nem sempre é verdade. Uma vez que ele consiga consumir o mesmo
empréstimo com uma taxa de 0,99%, isso gera uma economia de pelo menos 35%.
É uma questão de mudança de como se enxerga o crédito consignado. Ele certamente
pode ser visto como um benefício que muitas vezes ajuda na retenção de
colaboradores e fomenta um modelo de remuneração mais justa. Um colaborador
com suas finanças em dia tem mais produtividade. E as empresas hoje têm condições
de prover esse tipo de benefícios para os seus colaboradores.
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Atualmente não basta só você cuidar do que é da sua parte. ‘Eu pago o salário, eu pago
em dia os nossos funcionários e pronto acabou’. É preciso cultivar uma cultura de
valorização do colaborador.
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 500 clientes em todo Brasil
utilizam o Consignet, entre eles as prefeituras de Belém-PA, Londrina-PR, Cascavel-PR e Várzea
Grande-MT, além de empresas como Klabin, Castrolanda, Terra Santa Agro, Cooper Standard,
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.
A equipe do Consignet possui alto grau de conhecimento verticalizado na área financeira, com
reconhecimento de 92% de Aderência aos Padrões de Qualidade da FEBRABAN (Federação
Brasileira de Bancos), além das certificações ISO 27001, em Segurança da Informação, e ISO
9001, que se refere à Gestão da Qualidade.
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 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 11 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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