CIRCULAR SINDICOMBUSTÍVEIS/DF Nº 075/2019
Brasília, 24 de julho de 2019.

Empréstimo consignado Privado aos funcionários dos
Postos de Combustíveis
Prezado Revendedor,
É com satisfação que comunicamos que fechamos uma parceria com da RDA
Promotora de Vendas LTDA, correspondente da a BV, empresa que possui mais de 20
anos de experiencia no mercado e conta com a solidez do Grupo Votorantim e Banco do
Brasil para oferecer crédito e soluções financeiras para os seus colaboradores.
Ao tornar-se parceiro da RDA/BV, o Revendedor tem a chance aumentar a
satisfação dos seus colaboradores proporcionando um pacote de benefícios de forma
ágil, taxas atrativas e prazos flexíveis.
Não há nenhuma alteração no processo já operado pela empresa (folha de
pagamento, abertura em banco, sistema), uma vez que o processo de aceite é on-line
(www.bv.com.br) e consequentemente não acarreta aumento de carga de atividades no
RH.
A empresa NÃO é devedora solidária, só pagará o valor referente ao
autorizado previamente onde reterá o valor da parcela em folha de pagamento e, caso
não haja desconto, não há pagamento.

Como funciona o Consignado Privado (desconto em folha) para o funcionário:

O colaborador faz a simulação e solicita o credito via telefone/WhatsApp
junto a correspondente BV;

O corresponde cadastra e a BV analisa a proposta;

Em caso de aprovado o Correspondente entra em contato com o
colaborador e informa que a proposta está pré-aprovada;

A BV confere os documentos e deposita na conta que o colaborador for
titular (conta corrente ou poupança) em até 3 dias.

Como funciona o Consignado Privado (desconto em folha) para a empresa:

A BV disponibiliza login e senha e dará um treinamento para o RH;

RH é notificado pelo correspondente do aceite do funcionário, entra no
site da BV (www.bv.com.br) usando o login e senha exclusivo para realizar a
averbação

A cada mês, o RH entra no site e imprime um único boleto de repasse
(somente dos funcionários que realizou o consignado);
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Se houver movimentação (desligamento/ afastamento INSS/falecimento) o
RH entra no site e informa para que o colaborador seja retirado do boleto.

Dispensa dos descontos adquiridos pelos colaboradores:

Rescisão de contrato de trabalho/ falecimento: Caso ocorra, a empresa
deve comunicar a BV (site) para os procedimentos necessários sobre as
parcelas restantes;

Gozo de benefício do INSS: a empresa deve comunicar a BV (site) ficando
desobrigado do desconto em folha de pagamento, quando o colaborador
retornar, volta o desconto.

Benefícios a Empresa e seus colaboradores:
A BV criou o programa BV Merece, o intuito é fornecer para os colaboradores
das empresas parceiras (CLT), um programa, sem custos, com a finalidade de reduzir
cada vez mais a rotatividade dentro das empresas e criar uma relação mais próxima
entre empregado e empregador.

Palestra de orçamento financeiro aos colaboradores do grupo, que irá
orientar sobre o uso correto do crédito;

Plataforma HSM –Plataforma de treinamentos online com vídeos
motivacionais, voltados ao RH com intuito de melhorar a qualidade de vida dos
colaboradores, redução de turn over, etc.;

Palestras com profissionais renomados de mercado através de vídeos e
presenciais, onde o RH/ Financeiro, poderá interagir diretamente com o
palestrante;

Raio-X Financeiro – Será feito a análise de cada colaborador sendo
apresentado à empresa em forma de porcentagem, por blocos, o índice de
endividamento dos colaboradores e o acompanhamento semestral para ajuda
na redução de turnover;

Ficará disponível à todos da empresa, todos os produtos da marca BV,
como financiamento de veículos, refin imobiliário, consignado, consórcios,
estudantil, energia solar, etc.;
Os Revendedores interessados deverão fazer contato com Francisco Lacerda
no Celular 61 984205804 ou nos telefones 30271717 – 30381616 ou pelo e-mail
rdapromotora@gmail.com.
Atenciosamente,

Paulo Roberto Correa Tavares
Presidente
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