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Novo doce lar   
Quando a gente fala de novo lar, logo pensamos 
em tudo que acontece nessa fase de mudança. Um 
novo emprego, uma nova casa, talvez uma nova 
escola, e em alguns casos, até mesmo uma nova 
família.

O Jean veio do Haiti para o Brasil para tentar uma 
nova vida por aqui. Desde então, ele morou 
distante de sua família.

Conheça essa história emocionante de reencontro, 
viabilizada pelo Crédito Consignado da Creditas 
em conjunto com nossos Tripulantes. 
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Conheça a história do Jean 

Nessa sua nova fase, ele conseguiu um emprego numa empresa 
parceira B2B da Creditas. A empresa está localizada em Vale 
Real, um município com cerca de 5 mil habitantes no Rio Grande 
do Sul.

Jean é um de nossos clientes de Consignado e saiu do seu país há 4 anos, o 
Haiti, para tentar uma vida nova no Brasil e, desde então, viveu longe de sua 
família. 



4

Ainda faltava algo: Trazer sua família para o Brasil

Durante o tempo que trabalhou nesta empresa, Jean conheceu várias pessoas, 
mas ainda faltava algo: trazer a sua família que estava no Haiti.

Até que o grande dia chegou, sua família conseguiu o visto para vir ao Brasil 

 

Jean se viu contra o tempo, pois ele tinha 
apenas metade do dinheiro para comprar as 
passagens aéreas que ajudariam a sua família 
a vir para o Brasil. 

Com o salário que ganhava, não seria possível 
completar este valor a tempo do vencimento 
do prazo para o visto...

As famílias do Haiti tem um direito dado pelo governo 
brasileiro de solicitar este tipo de cidadania, mas existe 
um porém: após solicitar o visto, o imigrante tem apenas 3 
meses para vir para o Brasil. E essa era a situação da 
família do Jean.

Foi então, que ele descobriu o crédito 
consignado da Creditas e entrou em contato 
conosco
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Primeiro contato em CX

Na Creditas, nosso time de Customer Experience, 
oferece um serviço de consultoria financeira aos 
nossos clientes, com objetivo de facilitar na 
escolha da melhor solução de crédito e viabilizar 
suas novas conquistas.

Com o Jean, não poderia ser diferente, quando 
recebemos seu contato, entendemos sua história 
e vimos que o empréstimo consignado seria a 
melhor solução para ele naquele momento, pois 
sua empresa era parceira da Creditas. 

Começamos então, nosso ciclo de jornada ao 
cliente para ajudá-lo nesta grande conquista
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Na Creditas, o time de Formalização é responsável por  
por validar os documentos enviados por nossos 
clientes e garantir a  autenticidade dos mesmos. 

Jean, imigrante, ainda não tinha todos os documentos 
necessários para seguir com a operação. 
Então, seguimos com um plano b para encontrar a melhor 
solução ao cliente;

- Fizemos um comitê com o time e compartilhamos a 
história do Jean. Garantimos que esta etapa avançasse 
sem o envio de documentos adicionais e, 
principalmente, sem infringir nossas políticas de 
negócio. Tal ação, resultou para a próxima fase: 
Aprovação do Crédito. 

Flexibilização de documentos e buscamos  
alternativas para ajudar o cliente nesta etapa

Desafios em CX e Formalização 

CX
Dificuldade em falar com o Jean Time de Risco

Formalização | Envio de Documentos

Kelsser foi o Consultor de CX que 
orientou o colaborador durante sua 
jornada de suporte ao cliente na 
Creditas.

Jean não tinha celular, e a única forma de 
falar com ele era através da ajuda de um 
amigo, também Haitiano, porém ele não 
falava muito bem português.  

- Ligavamos então no seu horário de almoço, e assim, 
com a ajuda da empresa, o mantínhamos informado 
sobre o status do seu pedido conosco.

Encontramos maneiras de estar próximo do 
nosso cliente em todas as fases 

#Trueteamplayers
Valores e sinergia entre os times
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- A critério de exceção, aprovou o aumento de limite 
para o Jean, chegando ao valor que atendia às suas 
necessidades na compra das passagens aéreas para 
sua família.

Com a aprovação do aumento de limite, chegou a hora 
de fazer a liberação do recurso na conta do Jean

- Manteve comunicação direta com o RH onde o Jean é 
funcionário. 

- Solicitou aumento de limite de crédito para o Jean, pois 
o valor liberado inicialmente não seria suficiente para 
custear as passagens para vinda da sua família ao 
Brasil.

Através da parceira B2B do Consignado Privado da 
Creditas ,  foi possível a liberação do crédito ao Jean 

Desafios identificados por CS e Time de Crédito

Customer Success Análise de Crédito

Marina, foi a executiva de CS responsável 
pela parceira B2B da empresa onde o Jean 
trabalha. 

Durante a jornada do cliente, contribuiu em 
diversas várias etapas.

Gustavo, é o nosso Gerente responsável 
pelo Time de Crédito em Payroll na 
Creditas. 

Seu papel foi fundamental na análise de 
crédito do Jean. 

#Trueteamplayers
Valores e sinergia entre os times
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Com dinheiro em mãos, Jean juntou o que tinha guardado durante meses e com o 
crédito da Creditas, comprou as passagens aéreas para sua esposa e filha.

Tickets comprados! Visto carimbado! Chegou a hora 

Dinheiro na conta!         Hora de trazer a família para o Brasil

#amamosnossosclientes
A Creditas viajou até o Aeroporto de Porto Alegre/RS para conferir esse reencontro de perto 

Jean aguarda ansiosamente no saguão de 
desembarque do Aeroporto de Porto Alegre, 

mas parece que o tempo nunca passava
Até que ...

Com a ajuda do crédito consignado e apoio de nossos tripulantes, Jean conseguiu realizar seu sonho e trazer a 
mulher e filha para viver no Brasil. 
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Com isso, obtivemos: 
+8300 plays
+1300 reações 
positivas

Contamos a história do Jean em nossas plataformas:

E fizemos uma ação com o Ricardo Amorim:

/creditasbr /creditas_br /Creditas /creditasbr /Creditas

Confira o vídeo completo do 
Jean no nosso Youtube: 

https://www.youtube.com/watc
h?v=YpID5ERsLlo&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=YpID5ERsLlo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=YpID5ERsLlo&t=2s
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