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O crescimento do delivery e o impacto na economia.
Não é novidade que micro e pequenas empresas foram e ainda estão sendo impactadas pela pandemia causada
pela Covid-19. O segmento é um dos mais importantes do país. Os pequenos negócios são hoje os responsáveis por
52% dos empregos formais e 99% dos estabelecimentos abertos em todo o Brasil. Em números, isso corresponde
a quase 30% do PIB nacional*.
O isolamento social fez com que muitos brasileiros acostumados a comer fora passassem a cozinhar em casa ou
solicitar comida via apps de delivery. Com isso muitos bares, restaurantes e lanchonetes tiveram que adaptar sua
forma de vender e entrar de vez no mundo digital para continuar oferecendo seus produtos. Pensando nisso,
elaboramos um guia destinado a micro e pequenos empreendedores que buscam entender o passo a passo sobre
como montar um delivery de alimentos, desde entender como o consumidor está enxergando o setor neste
momento, até a escolha da embalagem ideal para o seu estabelecimento.
Este material é totalmente gratuito e tem o intuito de ser o apoio para tomadas de decisão que envolvam a
reinvenção do seu negócio não só em época de crise, como em qualquer outro momento.

*Fonte: Sebrae
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Como o consumidor enxerga
o Delivery & Take Away.
Mesmo com a flexibilização do isolamento social e a reabertura gradual
dos estabelecimentos, pesquisas afirmam que a pandemia continuará
mudando a percepção do consumidor sobre produtos e serviços, e isso
inclui o consumo em lanchonetes, restaurantes e outros
estabelecimentos comerciais voltados a alimentação.
A previsão para até o fim do ano de 2020 é de que as pessoas
continuem trabalhando de casa ou alternando entre presencial e home
office. Entre esses dados, 86% das pessoas cogitam pedir comida por
delivery ao trabalhar em home office.
Veja mais alguns dados para entender o comportamento de consumo
dos clientes e seus critérios de escolha na hora de fazer o pedido via
delivery.
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O que os clientes priorizam na hora de escolher um delivery?
A embalagem influencia em mais
da metade da decisão de compra.
Dos clientes já
deixaram de
comprar por causa
da embalagem.

O que gera confiança na escolha do restaurante?
A confiança é o principal fator de escolha do restaurante
no delivery, superando até promoções. Seguido por:

Higiene e
limpeza evidente

Comida
saborosa

Preço justo

Ser próximo
de casa

Os problemas encontrados
pela maioria dos consumidores:

• Falta de lacre
• Embalagem vazando
• Comida bagunçada

Preferem delivery mesmo
com a reabertura do comércio.

Quase metade dos entrevistados respondem que mesmo com a abertura do
comércio, preferem pedir delivery para as refeições em família ou com amigos.
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Por onde começar?
O cardápio ideal para o delivery
É natural que em momentos como o da pandemia, a procura por comidas confortáveis aumente, pois, trazem a
sensação de segurança com o sabor e uma culinária de uma cozinha afetuosa.
Isso abre espaço não só para os clássicos do delivery como a pizza, o hambúrguer e pratos feitos tipicamente
brasileiros (arroz, feijão e bife, strogonoff, massas), como também abre portas para o consumo em ascensão de
bolos, tortas, doces, sorvetes, cafés, entre outros.
Outra tendência é a procura por uma vida mais saudável. Segundo pesquisa da Euromonitor Internacional de
2019, o Brasil ocupa a quarta colocação mundial no ranking de vendas de alimentos e bebidas saudáveis. Com isso
opções como saladas e refeições vegetarianas podem complementar a sua entrega.
Sendo assim é importante começar definindo um cardápio específico para a entrega de comida. É claro que nada
impede que você siga o mesmo cardápio oferecido no seu estabelecimento, porém, a atenção aqui é com a
experiência que o cliente terá ao receber esse alimento por meio do delivery.

Por onde começar?
Por exemplo, alimentos muito líquidos precisam ter embalagens
antivazamento, os que precisam ser consumidos em uma temperatura
específica também necessitam de materiais que além de conservar a
temperatura correta, não alterem o sabor do alimento. Esses
cuidados garantem a entrega perfeita do produto e são fundamentais
para a intenção do cliente ao realizar futuros pedidos.
Essas informações também são relevantes para entender que as
escolhas dos clientes não são homogêneas. Isso reforça a importância
de que cada estabelecimento esteja por dentro do que o seu público
espera de um produto ou serviço, fazendo com que as ações sejam mais
assertivas e que impactem positivamente nas vendas.

Por onde começar?
Treine e divida a equipe corretamente
Se o seu estabelecimento físico também está atendendo, é importante
separar as equipes dentro da cozinha. Se possível, faça a divisão entre
equipe de delivery e de restaurante, mesmo que elas preparem os
mesmos pratos. Isso reduz consideravelmente a possibilidade de
equívocos como troca de pedidos, atraso na entrega e outros
desconfortos.
O treinamento constante é garantia de um trabalho bem-feito. Ao
investir no preparo adequado, você não só está contribuindo para o
crescimento profissional da sua equipe, quanto está evitando possíveis
problemas nos processos.

Por onde começar?
Escolha de forma inteligente a região de entrega
Como você já pôde perceber, a localização é um fator de decisão. Dar
preferência a regiões próximas ao seu estabelecimento pode ser uma
saída para ser mais competitivo, tanto pela qualidade, conservando a
temperatura e garantindo a segurança na entrega do alimento, quanto
pelo preço.
Ao fazer entregas em regiões próximas, você tem chance de fidelizar o
seu cliente, pois a tendência é de que lugares mais próximos também
tenham frete com valor reduzido. Isso ajuda bastante no processo de
decisão de compra.
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Como escolher a embalagem certa.
Entre os desejos dos consumidores está logo no topo a experiência do
restaurante no delivery. As pessoas querem sentir a comodidade de
comer em casa com os benefícios de comer fora.
É assim que a entrega se torna um ponto crucial, pois a experiência do
seu cliente está, basicamente, em uma sacola. Você não tem a
ambientação do seu estabelecimento como, a decoração, a música
acústica ou a montagem do prato que ajuda na percepção positiva. É
hora de apostar em embalagens inteligentes com uma apresentação
adequada, afinal, de nada adianta uma comida excepcional se ela
chega fria, bagunçada ou vazando. Essa preocupação pode ser refletida
em embalagens apropriadas para o produto que você oferece.

A dica é
Dê preferência a fornecedores que possuem embalagens que
otimizem o transporte, como o oferecimento de compartimentos
específicos,
tampas
antivazamento,
materiais
higiênicos,
sustentáveis e que garantam a conservação da temperatura dos
alimentos.
A informação também é um ponto que deve ser considerado.
Oriente sobre o processo de transporte e entrega, uso e descarte
correto da embalagem, além de inserir informações de contato com
o estabelecimento. Esses detalhes simples são uma poderosa
ferramenta de diferenciação da concorrência.
Você também pode incluir um box curto ou pequena mensagem
escrita à mão para o seu cliente. Os consumidores estão prestando
muita atenção às respostas das marcas agora.
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É hora de pensar em
qual ferramenta usar.
O ponto de comunicação entre cliente e restaurante precisa ser rápido
e eficiente. A cordialidade e empatia é uma regra indiscutível quando
falamos em experiência. Aqui, também temos algumas preferências
do público referente ao canal que costumam se comunicar para fazer
os pedidos. Os dados apontam que 62% dos consumidores pedem
comida por aplicativos de entrega, e logo em seguida vem 56% dos
que acham confiável fazer pedidos direto no restaurante, seja por
meio de mensagens de aplicativo, internet ou ligação telefônica.

É hora de pensar em qual ferramenta usar.
Entregador por aplicativo ou contratado: Qual é a melhor escolha?
Dentre as principais preocupações citadas pelos consumidores, a atenção com as condições de trabalho dos
entregadores é um ponto importante, pois assim como a crise afetou o comércio, os entregadores também fazem
parte da parcela de prestadores de serviços que estão buscando se adaptar às demandas e novas necessidades. Ao
contratar um serviço de entrega, algumas responsabilidades precisam ser consideradas e existem escolhas que
podem ser benéficas para empreendedores e colaboradores.
Existem benefícios em ambas as contratações, seja por CLT ou serviços terceirizados, ao escolher um entregador
existem pontos de atenção que vão além do valor fechado para as entregas. Lembre-se de que o serviço prestado
é essencial e que possui riscos. Ao ter um prestador de serviço fixo, as chances de você poder empregar alguém da
sua região e ter mais controle sobre a qualidade do serviço é maior. Neste processo também é mais fácil avaliar por
entrevista e indicações sobre a experiência do entregador que fará parte da sua equipe de funcionários.
Se optar por serviços terceirizados, priorize empresas que oferecem condições justas para ambas as partes. Com
essa opção, a vantagem é de que as entregas podem alcançar áreas maiores e o serviço ajuda com que você tenha
mais tempo para dar atenção ao funcionamento de operações do seu negócio.
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Explorando a comunicação
digital do seu produto.
A fotografia também é um diferencial.
Nos aplicativos de comida, redes sociais ou site, a fome é despertada
principalmente pelo visual, então, que tal caprichar na produção das
fotos e na descrição de cada produto? Envolva o seu cliente pela ideia
de saborear um dos pratos oferecidos, adicione atributos que fazem
com que ele realmente deseje pedir aquele prato.
A regra aqui é não ter medo de apostar em coisas novas. Para ajudar na
criação, pense o que mais chamaria a atenção de uma pessoa que tem
várias opções de pratos. O que fazer para ela escolher a sua? Dar nomes
aos pratos funciona muito bem e é um ótimo exemplo. Dê uma atenção
especial às descrições, focando na listagem e na qualidade dos
ingredientes adicionados ao prato.
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A chave para fidelizar clientes.
Essa questão pode parecer aquelas perguntas que todos gostariam de saber, mas o fato é que a experiência que
você já tem com os seus clientes é um excelente termômetro para compreender quem é o seu público e como fazer
com que ele conheça e consuma produtos do seu estabelecimento.
Para ajudar nesse processo de conhecimento, aqui vão alguns conselhos dados por clientes reais sobre as
expectativas e experiências que gostariam de ter em mais locais em que pedem comida.

Não sacrificar a
qualidade do produto.

Embalagens que não
gerem muito lixo e que
possam ser recicladas.

Pratos simples e com bom-custo
benefício são super assertivos.

A hospitalidade e sensação de
segurança precisa continuar
quando tudo voltar a funcionar.

Uma comida saborosa e feita
com ingredientes naturais.

Valorizar o trabalho de
entregadores, contribuindo para
uma troca de serviço mais justa.

A chave para fidelizar clientes.
O que você pode tirar disso é, basicamente, a compreensão de que o
processo de fidelização possui diferentes etapas. Ele pode estar desde o
atendimento na hora de um pedido, na embalagem da entrega ou
mesmo em pequenas ações como um programa de pontos para clientes
que consomem com frequência, o envio de um brinde ou até um
bilhetinho já faz a diferença. Inove com os recursos que você já tem. Se
no seu estabelecimento ao final do dia tem alimentos que não foram
vendidos e estão em boas condições de consumo, por que não separar
estes produtos para serem enviados como um adicional nas
encomendas? Além de evitar o desperdício, causa uma excelente
impressão.
Por último e não menos importante, leve os feedbacks dos clientes em
consideração. Tanto as redes sociais como outros aplicativos deram uma
voz poderosa aos clientes. Filtre as considerações, responda os elogios
e também as críticas, sempre de forma amigável e respeitosa. Mostre
que o seu negócio está aberto a sugestões e tente aplicar críticas
construtivas para melhorias.
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O guia das embalagens
para delivery.
Você já sabe que as embalagens são uma importante ferramenta para o
sucesso do seu estabelecimento. E para que essa escolha seja assertiva, é
necessário ter próximo a você um fornecedor que viabilize esse
processo, seja trazendo as tendências do setor, a facilidade de comprar
on-line ou que compartilhe conhecimento para que o seu negócio
prospere e saia na frente da concorrência.

• Feito em papel cartão

• 100% Recicável

e papelão micro-ondulado.

Benefícios das embalagens
Delivery & Take Away
disponíveis na Klabin ForYou

• Ajuda a manter a temperatura
adequada dos alimentos

• Asséptico, não

transfere ou altera
o sabor da comida.

• Atende a nova regulamentação da Anvisa (RDC-88)
• Resistente e antivazamento

Clique aqui e conheça a linha completa de Delivery & Take Away vendida na Klabin ForYou.

