
A Via Mais Parking tem mais de 10 anos de experiência 
em gestão de estacionamentos para edifícios comerciais, 
shoppings centers, centros esportivos e outros. São mais 
de 180 colaboradores atuando em 4 estados do Brasil (São 
Paulo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Bahia) com um 
grande objetivo: garantir uma gestão moderna, inovadora e 
segura para o cliente.

A parceria com a Creditas começou em 2020 com o empréstimo consignado privado. 
Inicialmente, apenas os colaboradores com mais de 12 meses de casa podiam aderir 
ao crédito. Mas, com a chegada da pandemia causada pelo coronavírus, a empresa 
resolveu flexibilizar.

Após ver na ação uma experiência positiva, a empresa resolveu oferecer mais um 
benefício: a antecipação salarial da Creditas. Antes, o próprio financeiro fazia o famoso 
“vale” para adiantar o pagamento da equipe. No entanto, o processo estava se tornando 
cada vez mais inviável e trabalhoso. 

Agora, o fluxo de demandas ficou melhor, com apenas um pagamento no mês — que é 
o saldo do salário. Enquanto isso, o colaborador faz tudo pelo aplicativo da Creditas, que 
está disponível na App Store e na Play Store, com a possibilidade de antecipação de 
até 40% do salário pelo celular.

E o melhor de tudo: sem juros nenhum ou limite de solicitações por mês. Isso ajuda a 
reduzir o uso do cheque especial e de outras opções financeiras com taxas elevadas em 
emergências. 

A Victoria, que está na Via Mais Parking há 7 anos, acompanhou a parceria com a 
Creditas @Work desde o início.

Além disso, ela vê que os feedbacks dos colaboradores são cada vez mais positivos, 
principalmente porque a solução melhora a cada dia: 

Melhore a experiência do colaborador e otimize sua gestão também. Conheça mais 
sobre a Creditas @Work agora mesmo!

conta Victoria Magalhães, supervisora 
administrativa da Via Mais Parking.

Como a Via  
Mais Parking 
facilitou  
a rotina do 
RH com a 
antecipação 
salarial

“Quando a gente flexibiliza os benefícios, damos 
autonomia e liberdade para a equipe. E isso é 
motivador”, ressalta a supervisora administrativa.

“A plataforma vem 
melhorando bastante. 
Sempre que tive dúvidas,  
o suporte foi bom, inclusive 
nos casos de rescisão”.

“Entendemos que as 
pessoas precisavam  
de um apoio financeiro em  
um momento tão delicado”,

https://www.creditas.com/beneficios?utm_medium=case&utm_source=conteudo&utm_campaign=[atwork]-[prall]-case-viamaisparking-trafego&utm_term=20210813&utm_content=infografico

