
A Aviva é uma das grandes empresas do setor de resorts e 
parques da América do Sul.

Com três grandes empreendimentos no Brasil - Rio Quente, 
Costa do Sauípe e Hot Park - a companhia tem como objetivo 
promover a alegria e a diversão em família como pontos altos na 
experiência em seus resorts, hotéis e demais atrações. 

Em um contexto que preza pela felicidade, cuidar do bem-estar 
do colaborador tornou-se fundamental. Foi por isso que a Aviva 
criou o “Se Cuida”: um programa que zela pela saúde mental, 
física e financeira de seus mais de 2.500 colaboradores. Um dos 
principais pilares é a oferta de benefícios que realmente façam a 
diferença na vida das pessoas. 

Com a parceria, os colaboradores da Aviva passaram a contar 
com uma plataforma exclusiva para compras online, a Creditas 
Store, que oferece desde smartphones, computadores e 
eletrodomésticos a cursos profissionais e pacotes de saúde. 
Tudo isso com melhores condições de pagamento, que incluem 
o parcelamento em mais vezes e a dispensa do uso de cartão de 
crédito, que ajudam o profissional a comprar sem comprometer 
suas finanças. 

Para ensinar como utilizar o serviço, a Creditas realizou uma 
ação presencial com promotoras em um evento promovido 
pela Aviva, aproximando-se assim do público e sanando suas 
principais dúvidas. 

Um dos maiores desafios da empresa, porém, é 
conscientizar seus profissionais sobre as vantagens dos 
benefícios oferecidos através do programa.

Um grande obstáculo é a pouca familiaridade dos colaboradores 
com as tecnologias digitais, num cenário em que a maioria das 
soluções é acessada a partir de aplicativos e sites. Na Aviva, boa 
parte do pessoal é formada por camareiros, garçons, auxiliares 
de limpeza, jardineiros, dentre outras profissões que não exigem 
alta escolaridade.

Por essas razões, a empresa precisa de parceiros que vão 
além: não basta oferecer o benefício, é preciso compreender 
o perfil do colaborador e ajudá-lo a aproveitar ao máximo 
cada produto.

Foi assim que a Aviva encontrou a Creditas @Work, linha de 
benefícios corporativos financeiros que ajuda os profissionais a 
terem uma melhor relação com o dinheiro. O principal objetivo da 
parceria foi proporcionar saúde financeira. 

Com o benefício da antecipação salarial, concedido através da 
Creditas, o colaborador da Aviva pode receber parte do salário 
antecipadamente, sem juros, evitando assim que ele solicite ao 
banco um empréstimo com altas taxas de juros, quando um 
imprevisto acontece.

Segundo Gilson, os benefícios exigem consciência para serem 
bem utilizados. É por isso que a Creditas @Work também 
oferece o Programa de Educação Financeira, uma série de 
treinamentos com um consultor financeiro exclusivo, dando dicas 
e informações sobre como cuidar bem do seu dinheiro.

Nos próximos meses, a Aviva espera amadurecer ainda mais 
a parceria, à medida em que os funcionários ficarem mais 
confiantes com as compras online e mais conscientes sobre os 
benefícios financeiros concedidos.

Conheça agora a Creditas @Work e descubra como nossa 
plataforma completa de benefícios corporativos flexíveis pode 
ajudar sua empresa a investir na saúde financeira do colaborador.

Aviva promove  
a conscientização 
financeira dos 
colaboradores 
com Creditas  
@Work

Mais importante do que 
salário, os benefícios 
ajudam a reter talentos”,

O colaborador que tem 
seu salário comprometido 
fica desmotivado e isso 
baixa sua produtividade”,

Para nós, é importante 
mostrar como fazer uso 
consciente dos benefícios. 
Para isso, a apresentação 
do Programa de Educação 
Financeira foi certeira, 
a linguagem foi clara e 
conseguiu agradar 
a todo mundo”,

Quando 
precisa, o 
profissional 
também pode 
recorrer à 
antecipação 
de salário. 

afirma Gilson Vieira, Analista de 
Talentos Humanos da Aviva.
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