
VR Benefícios lança serviço pioneiro e gratuito de link de pagamento,  
para ajudar os comerciantes nas vendas por delivery com VA e VR. 

  
O VR Pague permite que o estabelecimento compartilhe o link e receba pagamento por 

WhatsApp, e-mail e redes sociais 
  

São Paulo, maio de 2020 – Para ajudar principalmente os pequenos e médios 
estabelecimentos comerciais a passarem por este período e manter as vendas, a VR Benefícios, 
sinônimo de categoria em vale-refeição e vale-alimentação, lança o VR Pague. O serviço é uma 
solução de pagamento não presencial que permite que o comércio faça suas vendas de 
delivery de forma 100% online, sem a necessidade de maquininha ou e-commerce. É a 
primeira solução de link de pagamentos no setor de benefícios. 
  
Para isso, o vendedor acessa a área logada do portal da VR Benefícios, clica em VR Pague e 
preenche os dados da venda e do valor a ser cobrado, para que um link de pagamento seja 
gerado instantaneamente. Esse processo dura menos de um minuto e o link copiado pode ser 
enviado ao consumidor por WhatsApp, e-mail e redes sociais. Quando o comprador recebe o 
link com a descrição da compra, ele informa os dados de um dos seus cartões VR e realiza o 
pagamento. Logo em seguida, recebe a confirmação do pagamento na própria tela e por push 
(se possuir o aplicativo da VR Benefícios em seu celular), ao mesmo tempo em que o vendedor 
visualiza o pagamento na tela em que foi gerado o link. Esse serviço não tem custo adicional 
para o estabelecimento, com exceção das taxas de reembolso de vendas que já são 
contratadas usualmente. 
  
“Percebemos que os pequenos e médios estabelecimentos que estão fazendo entregas com 
motoboys não possuem máquinas de pagamento suficientes para atender a demanda de 
pedidos. Por isso criamos o link de pagamento online, que é uma solução simples, prática, 
rápida e segura, que atende a todos, principalmente neste cenário em que vivemos”, afirma 
Priscila Abondanza, diretora executiva de experiência cliente da VR Benefícios.   
  
¨O momento atual é de usar ainda mais tecnologia para facilitar a vida das pessoas. Assim, 
conseguimos desenvolver uma solução que não precisa de contato para a realização de 
pagamento. É segurança, praticidade e conveniência para os clientes e comércios, afirma Paulo 
Grigorovski, diretor executivo de Marketing e Serviços ao Trabalhador. ¨  
  
De início, o VR Pague está disponível para uma parcela de estabelecimentos comerciais 
atendidos pela VR Benefícios e, posteriormente, será estendido para toda a base de clientes. 
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