
A gestão simplificada de vale-transporte



Nossos clientes



O que fazemos

Administramos todo o processo de compra, coleta junto às operadoras,  
manuseio e entrega de vale-transporte na sua empresa ou  

diretamente aos seus funcionários.  

COMPRA COLETA MANUSEIO ENTREGA



Economia VT

no seu pedido mensal  
de vale transporte  

via aproveitamento  
de saldo residual

Economia de até 40% 



App MEU VT

O Meu VT é um facilitador para colaboradores e 
profissionais de RH, pois dá autonomia e permite: 

• Acesso fácil para o colaborador (CPF) 

• Consulta direta das três últimas cargas de VT 

• Redução da carga administrativa RH 

• Consulta fácil sobre as dúvidas do benefício

*Disponível para download diretamente pelo Google Play e App Store



Acesse a Área Restrita 
e escolha os formatos 

 de relatório:  

por operadora,  
por setor ou filial.

ACESSO
RESTRITO



• Cadastro e edição dos funcionários e VT’s utilizados 

• Consulta de histórico de pedidos e emissão de relatórios diversos 

• Consulta de códigos VT 

• Realização de pedidos (normais e extras) 

• Emissão de boletos de cobrança  

• Solicitação de 1ª e 2ª vias de cartões eletrônicos

Facilitamos o trabalho da  
equipe de RH durante o processo 
de compra de VT com:

Diferenciais VT



Possuímos equipe própria de logística, 
que garante o menor prazo para  

entregas físicas de vale-transporte 
e cartões eletrônicos (1ª e 2ª vias).

Diferenciais VT



Diferenciais VT

Otimizamos o seu investimento em VT
Realizamos a busca da rota mais eficiente e viável para o deslocamento  

do seu colaborador, gerando uma economia de até 15%  simplificando  
o trabalho operacional (boleto único).

A
B



Diferenciais VT

Assistência  

rápida, fácil e direta  
quando você precisar,  

sem necessidade  
de passar por um SAC.



Equipe de implantação:

Conte com profissionais capacitados 
para garantir uma implantação segura e adequada, com acompanhamento  

presencial opcional nos primeiros dias de operação. 

Vantagens do RH



vtsolucoes.com.br 
(51) 3407.0757 / contato@vtsolucoes.com.br / Porto Alegre, RS - Brasil

Conheça um serviço simples e inovador na gestão de vale-transporte,  

que utiliza tecnologia avançada para garantir eficiência total no processo. 

Entre em contato e solicite uma proposta.

A gestão simplificada de vale-transporte


