
A gestão simplificada de vale-transporte



Nossos clientes



O que fazemos 

Emitimos

os relatórios

e boleto

Empresa efetua

o pagamento

do boleto

Colaborador

acompanha

no app da VT

VT

Eletrônico

Emitimos

cartões novos

(se necessário)

Compramos e

personalizamos

os vales

Entregamos os vales

personalizados por

colaborador e unidade

Fazemos

a gestão 

do Saldo

Compramos

e solicitamos

os créditos

Disponibilizamos os

créditos em até 5 dia

 úteis após o pgto.

VT

Físico

Cliente envia 

para VT o 

pedido (todas 

as operadoras 

em um único 

arquivo).

DIAS



Economia VT

no seu pedido mensal  
de vale transporte  

via aproveitamento  
de saldo residual

Economia de até 40% 



App MEU VT

Mais autonomia e transparência para empresa 
e autonomia para o colaborador 

• Acesso fácil via smartphone pelo 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



Garanta ainda mais  agilidade

Envio do dinheiro 
e entrega em mãos 

em espécie

Depósito 
em conta 

em até 12h.

Recarga 
na operadora  

(posto)

$

Envio de 
cartão-estoque 

com saldo.

$

com as nossas antecipações



ACESSO
RESTRITO

Acesse sua Área Restrita 
Personalizada e visualize 
seus pedidos e relatórios  

por operadora, 
setor ou filial.



• 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:

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%  e simplificando  

o trabalho operacional (boleto único).

A
B



Assistência simples

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  /  contato@vtsolucoes.com.br

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

MATRIZ: Porto Alegre 
(51) 3407.0757 / contato@vtsolucoes.com.br 

Rio Grande do Sul - Brasil

FILIAL: Florianópolis 
(48) 3371.0864 / contato@vtsolucoes.com.br 

Santa Catarina - Brasil

BASE COMERCIAL SP: São Paulo 
(11) 3181.0306 / contato@vtsolucoes.com.br 

São Paulo - Brasil
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