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Carolina Dall’Olio

Dono da Disk Cook, uma central
telefônica que gerencia pedidos
de entregas de refeições em do-
micílio para restaurantes de alto
padrão, o empresário Patrick Si-
grist percebeu que seu modelo
de negócio poderia funcionar
melhor caso o telefone fosse
substituído pela internet. Por is-
so criou, em maio de 2011, o
iFood: um site que nasceu com a
ambição de se tornar uma gran-
de praça de alimentação online.

Os resultados do iFood mos-
tram que o empresário pode mes-

mo estar certo ao dizer que “a
internet é o futuro do delivery”.
Com apenas seis meses de vida,
o site reúne o cardápio de 650
restaurantes e já contabiliza
mais de 16 mil pedidos realiza-
dos pela web – em funcionamen-
to desde 2000, o Disk Cook aten-
de apenas 105 estabelecimentos.

“O iFood pode atender empre-
sas de todos os portes, até a piz-
zaria da esquina, porque os cus-
tos de operação são mais bai-
xos”, justifica Guilherme Bonifá-
cio, um dos sócios de Sigrist na
operação. Por isso, nos próxi-
mos cinco anos, a empresa tem
como meta cadastrar em sua pá-
gina aproximadamente sete mil
estabelecimentos.

Tanto o Disk Cook como o
iFood apenas registram os pedi-
dos dos clientes e repassam aos
restaurantes, que se responsabi-
lizam pela entrega. Pelo serviço,

as empresas pagam ao Disk
Cook o equivalente a 27% do va-
lor de cada pedido e mais uma
assinatura mensal de R$ 370. Já
no iFood, o valor cai para R$ 79 e
a taxa fica em 10%.

Para que o delivery fosse bem
sucedido na web, o iFood deman-
dou uma inovação tecnológica.
Depois que o consumidor esco-
lhe um item do cardápio e fecha
a conta pelo site, a descrição do
pedido sai em um tíquete impres-

so no restaurante por uma má-
quina semelhante às usadas nas
operações de cartão de crédito.
“Assim não ficamos refém das
conexões de internet dos restau-
rantes, que caem constantemen-
te”, explica Sigrist.

Concorrência. A confiabilidade
do sistema ajudou a empresa a
conseguir um aporte de R$ 3,1 mi-
lhões do fundo de venture capi-
tal Warehouse. Também permi-

tiu que o iFood disputasse clien-
tes com um concorrente de pe-
so: o RestauranteWeb, empresa
do mesmo ramo que recente-
mente anunciou fusão com o gru-
po europeu Just-Eat e receberá
R$ 25 milhões em cinco anos.

“A compra de refeições pela in-
ternet é algo novo no Brasil e ain-
da há um mercado enorme a ser
explorado”, enfatiza Sigrist. Por
isso, o empresário acredita que a
concorrência só tende a aumen-

tar. Mas ele aposta na experiên-
cia que tem do mercado de deli-
very para vencer essa disputa.

Gerenciar informações dos
clientes foi um dos principais
aprendizados de Sigrist na Disk
Cook e que ele agora transporta
para o iFood. A empresa monito-
ra as preferências de cada consu-
midor – o apresentador Sergi-
nho Groisman, por exemplo, só
pede guaraná sem gelo – e usa os
dados para direcionar promo-
ções, oferecer atendimento per-
sonalizado e aumentar vendas.

Mas Sigrist e seus sócios agora
aprendem que vender pela inter-
net tem algumas peculiaridades.
Uma delas é a manifestação dos
clientes insatisfeitos nas redes
sociais. “Quando o pedido não
chega na hora, eles reclamam pe-
lo Twitter ou Facebook”, conta.

“O consumidor online sem-
pre usa a internet para fazer
ecoar a sua insatisfação”, obser-
va Alexandre Marquesi, profes-
sor de marketing digital da Esco-
la Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM). “Por isso, é preci-
so preparar a empresa para rece-
ber esse tipo de manifestação,
com uma equipe que conheça
bem a dinâmica da internet.”

No Brasil, acessos de banda larga
chegam a 54 milhões em outubro
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Algumas questões essenciais
sobre o futuro das empresas
jornalísticas, que precisam
ser revistas com urgência, en-
volvem as pessoas e a percep-
ção desse negócio, que não se
alterou em quase 400 anos de
existência. Embora as discus-
sões, no momento, se concen-
trem em descobrir maneiras
de “cobrar” pela versão online
dos jornais, o que deveria tam-
bém atrair os esforços dos exe-
cutivos do meio é a mudança
de mentalidade de quem faz o
produto.

Em síntese, essa é uma das
principais mensagens da apre-
sentação de Earl Wilkinson, dire-
tor-executivo e CEO da Interna-
tional Newsmedia Marketing As-
sociation (INMA), na abertura
do seminário internacional de
jornais. O evento da INMA reú-
ne, desde ontem em São Paulo,
executivos de empresas da Amé-
rica Latina para mais uma edição
de debates sobre as transforma-
ções que vive o setor a partir da
entrada em cartaz da era digital.

A maior preocupação dos exe-
cutivos do setor tem sido achar
soluções que recuperem a renta-
bilidade perdida desde que os jor-
nais começaram a assistir à mi-
gração de seus leitores para ca-
nais online de notícias. As ver-
sões impressas perdem assinan-
tes e anúncios. Um ambiente
que compromete a manutenção
de equipes de cobertura.

Nos últimos meses, o assunto
que domina as conversas do
meio vem sendo o modelo adota-
do pelo diário americano The
New York Times, que oferece
conteúdo gratuito (20 matérias
por mês) e cobra para que os lei-
tores tenham acesso a todo o
conteúdo do jornal.

Wilkinson lembra que poucos
jornais se equiparam ao diário
americano em termos de tradi-
ção e leitores fiéis de longa data.
“Os que não têm um jornalismo

pelo qual os leitores se dispõem
a pagar não conseguem ter um
número suficiente de assinantes
online”, explica ele. “Parece que
estamos vivendo uma nova ‘civil
war’ (a guerra que dividiu o povo
americano ao meio), há os que
acham certo e os que acham erra-
do o sistema do paywall (muro
de cobrança adotado pelo Ti-
mes). Devemos mudar o debate.
A chave desse negócio está em
difundirmos a percepção de que
o jornal é mais que um simples
produto, é uma inspiração. ”

Catedral. Para Wilkinson, o
que chama de clima de “catedral
do pensamento”, que marcou ge-
rações de jornalistas, acabou e
deve mudar. Os jornais são ago-
ra empresas multimídia que têm
uma cultura diferente do am-
biente das antigas redações.
Uma boa história apurada pela
equipe de jornalistas deve entrar
primeiro no smartphones, de-
pois no portal online, para che-
gar com outra versão à edição do
tablet e, só então, receber um tra-
tamento para a versão impressa.

“Precisamos reconstruir a ma-
neira de trabalhar nesse negócio
dentro das redações, onde ainda
há muita resistência por parte

dos antigos jornalistas do im-
presso”, enfatiza ele. “A Procter
& Gamble não vende xampu,
mas um produto capaz de dar bri-
lho aos cabelos e tornar as pes-
soas mais atraentes. Nós não pro-
duzimos simplesmente notícias
– até porque isso virou commo-
dity no mundo online –, nós pro-
duzimos conteúdo que difun-
dem ideias e inspiram a vida das
pessoas. Por isso, os leitores se
dispõem a pagar.”

O que traz valor para essa in-
dústria é o que deveria permear a

atitude do meio. Olhar mais para
o marketing da empresa e pro-
mover eventos e seminários
com a marca do jornal estão en-
tre as alternativas complementa-
res que ele vê para o futuro do
negócio. “É preciso avaliar se a
empresa tem outros ativos que
possam ser mais lucrativos do
que simplesmente implementar
a cobrança online”, recomenda
Wilkinson.

O encontro do INMA segue ho-
je no Hotel Renaissance com
mais uma rodada de discussões.
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Delivery. Bonifácio e Sigrist são os criadores da iFood

● Para poucos

● Custo

O número de acessos em banda
larga no Brasil chegou a 53,9 mi-
lhões em outubro, de acordo
com levantamento da Associa-

ção Brasileira de Telecomunica-
ções (Telebrasil). O dado revela
um crescimento de 68,4% em re-
lação a outubro do ano passado,

quando havia no País 32 milhões
de acessos. O ritmo de ativação
da banda larga já é de mais de um
novo acesso por segundo. So-
mente em outubro, segundo a As-
sociação, foram ativadas 3,2 mi-
lhões de conexões, 66% acima
da média mensal de 2011, que é
de 1,9 milhão.

O levantamento da Telebrasil
mostra que, de janeiro a outubro
deste ano, 19,5 milhões de novos
assinantes se somaram à base de
clientes, um crescimento de
64% em relação aos 10 primeiros
meses do ano passado, quando
11,9 milhões de novas conexões
foram ativadas.

Fixa e móvel. Do total de 53,9
milhões de acessos alcançados
em outubro, 16,3 milhões são de
conexões em banda larga fixa e
37,6 milhões em banda larga mó-
vel. A banda larga fixa ampliou
sua base de clientes em 3 mi-
lhões de acessos nos últimos 12
meses, o que representa um cres-

cimento de 22,4% frente a outu-
bro de 2010.

Já o número de acessos em
banda larga móvel dobrou nos úl-
timos 12 meses, com acréscimo
de 18,9 milhões de novos aces-
sos, o que resulta num incremen-
to de 101,1% no período. /
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EARL WILKINSON
CEO DA INMA
“Os que não têm um jornalismo
pelo qual os leitores se dispõem
a pagar não conseguem ter
assinantes online suficientes.”

Futuro. Executivos do meio jornal se reúnem para debater as transformações do negócio para os próximos anos no Seminário Internacional de Jornais

R$ 79
é a mensalidade que o iFood
cobra dos restaurantes, além de
10% sobre o valor do pedido. No
sistema de atendimento pelo
telefone, o custo era de R$ 370
e a taxa ficava em 27%
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B15.




