
A Ri Happy é a maior rede varejista de brinquedos do Brasil. 
Presente em todo o país, com mais de 250 lojas das marcas 
Ri Happy, PBKids e Ri Happy Baby, o grupo tem como objetivo 
contribuir para o desenvolvimento infantil através de produtos de 
alta qualidade e segurança. 

Em seus mais de 30 anos de história, a Ri Happy tem investido 
em um atendimento personalizado, capaz de encantar crianças 
e famílias com experiências inesquecíveis. Por essa razão, 
gerenciar o capital de mais de 3 mil colaboradores tem se 
tornado uma atividade cada vez mais estratégica.

Através da parceria com a Creditas @Work, o quadro de 
colaboradores passou a contar com o empréstimo consignado 
privado. O benefício é apresentado como uma boa alternativa 
para quem está passando por um imprevisto e precisa de alívio 
financeiro rápido, como também para pagar contas mais caras, 
ou sair do cheque especial, que tem uma das mais altas taxas de 
juros do mercado.

Com isso, o colaborador da Ri Happy tem acesso a uma linha 
de crédito mais saudável, com melhores taxas e maiores prazos 
de pagamento, incluindo os endividados. Tudo isso descontado 
diretamente da folha de pagamento, sem que o RH precise 
participar ativamente do processo.

Para Ézio, a implantação do benefício precisa fazer sentido tanto 
para as necessidades do colaborador, quanto para o momento 
da empresa. Partindo desse princípio, investir em benefícios 
financeiros se mostrou uma alternativa totalmente conectada 
com a cultura de bem-estar que a Ri Happy vem buscando para 
os funcionários.

Conheça mais sobre a Creditas @Work e descubra como 
nossa plataforma de benefícios financeiros pode encantar seu 
colaborador e auxiliar na retenção de talentos em sua empresa.

Para os profissionais que desejam realizar sonhos, a Ri Happy 
oferece mais um benefício em parceria com a Creditas @Work:
a Creditas Store, uma loja online exclusiva com diversos 
produtos, desde eletrodomésticos a celulares, cursos e 
programas de saúde. 

Com pagamentos parcelados em até 60 vezes, o que garante 
parcelas menores do que as praticadas no mercado, a Creditas 
Store garante ao colaborador da Ri Happy mais flexibilidade para 
comprar sem comprometer o orçamento. Além disso, os valores 
são debitados diretamente no holerite, dispensando o uso do 
cartão de crédito e evitando, assim, que o profissional caia no 
rotativo, um dos maiores motivos de endividamento no Brasil.

Grupo Ri Happy 
leva a cultura do 
encantamento para 
seus colaboradores 
com benefícios 
financeiros

Sabemos que o mercado está 
aquecido e que salário não é tudo. 
Por isso, queremos trazer a cultura 
do encantamento também para 
dentro de casa. Os benefícios 
cumprem o papel de tangibilizar 
isso, demonstrando nossa 
preocupação com o colaborador”,

Através da nossa plataforma 
de e-learning - a Academia do 
Sorriso - também conseguiremos 
oferecer para nosso colaborador 
o Programa de Educação 
Financeira da Creditas, uma série 
de conteúdos voltados para a 
conscientização financeira do 
trabalhador”

Quando o profissional não 
está bem financeiramente, 
todas as áreas da sua vida 
são impactadas”,

“Achamos nossa parceria 
com a Creditas @Work 
muito positiva. A plataforma 
é fácil de trabalhar, nunca 
recebemos reclamações 
de quem utiliza o benefício. 
Tudo está fluindo muito 
bem”,

comenta Ézio Nascimento, Coordenador de 
Remuneração e Benefícios do Grupo Ri Happy.

revela o Coordenador de Remuneração 
e Benefícios do grupo.

conta Ézio.

relata Nascimento.
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