
“DNA de tecnologia com coração de varejo” é a frase que 
define o Olist: uma plataforma de vendas online que conecta 
lojas virtuais ao público na internet. Fundada em 2015, a 
empresa já está em mais de 180 países e tem mais de 4,5 
milhões de produtos cadastrados. Sua missão é fazer com 
que pequenos, médios e grandes e-commerces possam 
vender mais e melhor na internet.

Entre maio de 2020 e junho de 2021, o Olist passou 
por um momento de hiper crescimento,

Em sua plataforma de recrutamento, o Olist faz questão de mostrar para todos 
os candidatos as opções de benefícios disponíveis. Após a contratação, eles têm 
autonomia para utilizar como quiser. 

Ao conhecer a Creditas @Work, Danilo percebeu que as nossas soluções simplificam 
a vida da empresa e do colaborador. Para ele, o diferencial da Creditas é a oferta de 
benefícios a todos os colaboradores, sem excluir uma pessoa do time por conta de uma 
análise de crédito, por exemplo. 

Com o empréstimo consignado e a antecipação salarial, o colaborador consegue 
se organizar melhor financeiramente e fugir dos juros altos do cheque especial e do 
rotativo do cartão de crédito.

O colaborador do Olist pode antecipar parte do salário diretamente pelo app da 
Creditas, que está disponível em aparelhos Android e iOS. Tudo é 100% online, sem 
que o RH precise aprovar. 

O Olist também usufrui de outro benefício: a Creditas Store, loja virtual exclusiva em que 
o colaborador pode ter pagamento facilitado e melhores condições para investir na 
carreira com MBAs, cursos livres, mestrados e pós-graduações. Para Danilo, essa é uma 
ótima oportunidade para quem não tem limite no cartão de crédito ou dinheiro suficiente 
para arcar com os custos do estudo. 

Além disso, estão disponíveis celulares, eletrônicos, móveis e outros produtos. E o 
melhor: com maior prazo de pagamento, parcelas descontadas no salário e taxas 
menores. 

Você quer ter benefícios flexíveis para cuidar melhor do seu time também?  
Então, é só conhecer mais sobre a Creditas @Work!

Como o time aumentou mais de 250%, surgiram desafios para atrair e reter talentos, 
e a equipe começou a buscar outros benefícios, como o empréstimo consignado e a 
antecipação salarial. 

Enquanto algumas empresas optam por modelos engessados, o Olist decidiu flexibilizar 
para melhorar o engajamento.

contou Danilo Penteado, Labor Relations, 
Compensation & Benefits Manager da empresa.

ressalta Danilo .

“Dar ao colaborador a opção 
para ele escolher o pacote 
de benefícios da melhor forma 
é uma vantagem absurda”,

“É infinitamente melhor antecipar 
o salário ou pegar um consignado 
do que entrar no cheque especial”,

Como o Olist 
superou as 
dores de crescer 
mais de 250% 
com benefícios 
flexíveis

saindo de  280 para mais de 
mil colaboradores.

https://www.creditas.com/beneficios?utm_medium=case&utm_source=conteudo&utm_campaign=[atwork]-[prall]-case-olist-trafego&utm_term=20210819&utm_content=infografico

