
Com a pandemia do novo coronavírus, em 2020, a gestão de recursos humanos 
encontrou desafios inéditos. Os colaboradores passaram a trabalhar em suas próprias 
residências, o que implicou em uma experiência de trabalho diferente para cada 
profissional. Esse cenário exigia benefícios que se adaptassem às novas condições de 
cada um deles.

Uma grande preocupação da empresa era a situação financeira de seus funcionários. 
Em meio a uma crise econômica e com o aumento do desemprego no Brasil, oferecer o 
benefício do empréstimo consignado se mostrou ainda mais relevante neste momento.

Com o empréstimo consignado da Creditas @Work, o time da R. Monteiro teve acesso 
a uma linha de crédito com menores taxas de juros e parcelas que são descontadas 
direto na folha de pagamento. Tudo isso com controle total do colaborador a partir do 
app Creditas, de onde é possível conferir as parcelas pagas e em aberto, acompanhar 
o saldo devedor, solicitar a segunda via de boletos e muito mais. A mudança deu muita 
agilidade e satisfação ao colaborador que precisa do benefício, melhorando, assim, sua 
relação com o RH.

Outro benefício que passou por ajustes foi o Vale Refeição (VR). Antes usado em locais 
próximos ao escritório, principalmente em restaurantes, o benefício deixou de fazer 
sentido para muitas pessoas, que passaram a fazer suas refeições em casa. Foi quando 
surgiu a ideia de oferecer um cartão de benefícios flexíveis. Utilizar mais essa solução 
da Creditas foi um passo natural. 

O cartão de benefícios flexíveis Creditas @Work permitiu que os colaboradores 
da R. Monteiro utilizassem o valor do Vale Refeição em mais de 2 milhões de 
estabelecimentos, incluindo supermercados, padarias, restaurantes e muitos outros, 
graças à bandeira Mastercard. Também é possível usá-lo em aplicativos de delivery no 
celular, o que aumenta muito o poder de escolha do profissional.

O dia a dia da equipe do Cosme também ficou mais fácil. Da implantação até a recarga 
dos cartões, tudo é simples e feito com poucos cliques em nossa plataforma. 

Para o futuro, a R. Monteiro estuda ampliar a oferta de benefícios dentro do cartão, 
como, por exemplo, incluir o vale transporte. Isso porque as necessidades dos 
profissionais devem ficar cada vez mais singulares com a mudança do modelo de 
contratação na empresa para o trabalho híbrido - algo que começou com a pandemia e 
parece que veio para ficar.

Faça como a R. Monteiro e aumente o poder de escolha de seus colaboradores com os 
benefícios financeiros flexíveis. Conheça a Creditas @Work!

Cosme Leite, diretor de RH da R. Monteiro.

 relembra Cosme.

revela o responsável pelo RH.

conta o diretor. 

O grande desafio é organizar 
os benefícios de modo que 
eles façam sentido para a 
realidade de cada pessoa.”

Após a implantação do empréstimo 
consignado, recebemos um 
e-mail da Creditas falando 
sobre seu cartão de benefícios 
flexíveis, que era algo que 
também estávamos buscando. 
Logo em seguida, marcamos uma 
apresentação, conversamos e já 
fizemos a implantação”,

Uma das coisas que me deixa mais 
feliz é a tecnologia do cartão. 
Pode parecer que não faz muita 
diferença, mas acho o aplicativo 
muito atualizado e fácil de usar. 
A manutenção da plataforma é 
simples e o feedback foi positivo, 
não tivemos problemas”,

Tínhamos um modelo de 
consignado antes que não dava ao 
nosso colaborador o livre acesso à 
informação sobre seu empréstimo. 
Isso desgastava um pouco a 
relação com o RH, que precisava 
intermediar a comunicação com 
o banco. Com o Consignado da 
Creditas @Work, isso mudou.
A tecnologia da Creditas permite o 
acompanhamento do colaborador, 
o que acho muito importante. Para 
nós, a mudança fez muito sentido”, 

R. Monteiro 
aumenta o poder 
de compra dos 
colaboradores 
com benefícios 
flexíveis 

A R. Monteiro é uma empresa de assessoria contábil com o sonho de proporcionar uma 
contabilidade descomplicada e com prazos diferenciados para seus clientes. Fundada 
em 1999 em São Caetano do Sul (SP), o escritório baseia suas atividades em três pilares: 
tecnologia, processos e pessoas - considerando este último seu diferencial.

Por essas razões, a evolução profissional da equipe é vista com atenção pela diretoria 
de RH, assumida em 2017 por Cosme Leite. Para ele, os benefícios corporativos são 
estratégicos para aumentar o nível de satisfação e ajudar a reter talentos. 

https://www.creditas.com/beneficios?utm_medium=case&utm_source=conteudo&utm_campaign=[atwork]-[prall]-case-r-monteiro-trafego&utm_term=20210916&utm_content=infografico
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