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Habib's lança aplicativo exclusivo para aparelho da Apple no dia 15 de dezembro. Download 
será gratuito na App Store. 

 

 

 

A Consumidor Moderno soube em primeira mão que a rede de fast food Habib's lançará no dia 
15 de dezembro um aplicativo para iPhone. o programinha estará disponível para download 
gratuito na App Store, da Apple, e facilitará a vida de quem quiser comprar esfihas da rede. 

De acordo com Lucas Mancini, CEO do Voxline, empresa responsável pelo desenvolvimento do 
aplicativo, são cerca de 900 mil iPhones no Brasil, o que já justifica o lançamento de um 
aplicativo próprio. Mancini lembra que o Habib é  a primeira rede de fast food brasileira a ter 
um app próprio. "Os outros sistemas disponíveis obrigam o usuário a abrir o Safari [navegador 
da Apple] e levam o usuário para um site na internet", lembra Francisco Viana, diretor de 
Arquitetura de Soluções da Voxline. 

Viana comenta que o aplicativo também estará disponível para celulares que utilizam o 
Android, mas apenas em 2010. Já outros sistemas poderão acessar o delivery normalmente 
pela Internet. 

Outra funcionalidade interessante é o uso do GPS para localizar a loja mais próxima ou até 
mesmo para que a empresa saiba de onde a pessoa está fazendo o pedido. Neste caso, o 
usuário tem a opção de autorizar que o sistema identifique sua localização pelo GPS do 
aparelho. 

Para o consumidor acostumado a comprar pela Internet, pouca coisa muda. Para acessar o 
serviço é necessário colocar login e senha e navegar pelas opções do cardápio, que é 
atualizado automaticamente de acordo com o loja que vai atender ao pedido. A compra segue 
as mesmas regras dos pedidos feitos pelo telefone ou Internet, ou seja, se não for entregue 
em até 28 minutos, você não paga nada. 

Fonte: Consumidor Moderno. Disponível em: 
<http://consumidormoderno.uol.com.br>. Acesso em: 15 dez. 2009. 

 

 

 


