
VR Benefícios disponibiliza acesso ao seu aplicativo de nutrição à população 
 

A empresa disponibilizou o aplicativo VR Nutrição, que possui nutricionistas reais, para 
facilitar a vida dos trabalhadores e suas famílias, oferecendo uma alimentação mais segura, 

equilibrada e saudável  
 

São Paulo, maio de 2020 – A VR Benefícios, sinônimo de categoria em vale-refeição e vale-alimentação, abriu 
de forma gratuita o acesso de seu aplicativo VR Nutrição para toda a população durante o mês de maio. Até 
então o serviço era uma oferta exclusiva para os seus clientes. 
 
O objetivo é melhorar a vida das pessoas, que neste período passam mais tempo em casa e precisam de 
ajuda em relação à sua alimentação, mas, ao mesmo tempo, não podem procurar presencialmente um 
profissional de nutrição.  
 
O aplicativo permite que o usuário tire uma foto de suas refeições, que será avaliado por nutricionistas de 

acordo com o objetivo cadastrado inicialmente no App – como emagrecimento, ganho de massa corporal, 

alimentação saudável, ou restrições e opções alimentares – e, depois de analisado, podem sugerir 

substituição de alimentos, se necessário. O aplicativo também possui diversos cardápios para as refeições do 

dia com receitas práticas e simples.  

Além disso é possível escanear o código de barras da embalagem de produtos industrializados no próprio 

aplicativo e aguardar a resposta sobre sua saudabilidade, que será feita por uma ou várias nutricionistas, em 

uma escala avaliativa que vai de A até E. Esta funcionalidade permite que a pessoa identifique se suas 

escolhas estão de acordo com o nível de saudabilidade que ela procura, evitando sabotar sua alimentação 

ou dieta. 

Há ainda uma área para a inserção de informações referentes a exames de bioimpedância e 

acompanhamento de medidas corporais.  Caso precise de mais orientações ou tirar dúvidas, é possível falar 

com as nutricionistas reais, acionando-as pelo chat, em horário comercial, de segunda-feira a sexta-feira.  

“Durante este período desafiador, fizemos vídeos explicando como aumentar a imunidade, como armazenar 

corretamente os alimentos para evitar contaminação e desperdício e, agora, estamos liberando o acesso ao 

VR Nutrição e às nutricionistas de forma gratuita para a população por 30 dias. Assim nosso impacto será 

ainda maior na vida das pessoas. ”, afirma Paulo Roberto Esteves Grigorovski, diretor executivo da VR 

Benefícios. 

Para acessar o VR Nutrição basta baixar o aplicativo na Google Play ou na App Store e fazer o cadastro. Não é 

necessário informar dados de pagamento. O serviço estará disponível até 31 de maio, limitado a 50 mil 

inscritos. 
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