
Já foi o tempo em que apenas o
bom paladar atraia os clientes
no setor de gastronomia. O
avanço da tecnologia, que se
acelerou com o crescimento
econômico brasileiro, também

gerou diversas mudanças no
e-commerce.

Com o consumidor cada vez
mais em busca de vantagens,
os descontos e a comodidade se
tornaram importantes diferen-
ciais na escolha do público. Por
isso, os restaurantes têm inves-
tido no delivery online. O su-
cesso da ferramenta é tanto

que para facilitar o acesso às
ofertas exclusivas, a primeira
praça de alimentação virtual
do Rio de Janeiro www.Comer-
naweb.com.br desenvolveu
uma estrutura para mobile que
acaba de ser lançada em sua
versão para Android.

Abrindo suas portas para
mais de 300 opções de restau-

rantes no Brasil, sendo que cer-
ca de 150 no Rio de Janeiro, es-
sa inovação facilita o acesso
aos serviços de delivery vir-
tual. Único no Brasil a oferecer
e-commerce gastronômico pe-
lo Facebook, o site incentiva e
propaga aos estabelecimentos
a oferta de hotsite gratuito e
um domínio personalizado.

Além de garantir a comodidade
o serviço ainda oferece promo-
ções exclusivas, como descon-
tos de até 20% em quase 100
restaurantes.

“A pizza continua sendo a
campeã, mas o Rio de Janeiro
aumentou o consumo de igua-
rias orientais”, revela o diretor
do portal, Márcio Blak. ■ C.M.

Nos dias de hoje, é raro encontrar
um consumidor que tenha tem-
po de esperar uma mesa em um
restaurante por 40 minutos. As
pessoas estão sempre correndo e
priorizando o momento de lazer
ou da refeição. Atenta para essa si-
tuação, a Colibri apresenta ao
mercado soluções para evitar es-
sa longa espera e, com isso, tem
visto seu faturamento aumentar.

São ferramentas que agilizam
a vida da empresa e do cliente fi-
nal. “Nós desenvolvemos softwa-
res que são utilizados em iPhones
ou iPads em bares, lanchonetes,
por exemplo”, diz Mauricio Me-
deiros, diretor da empresa.

Atualmente,
as empresas de
automação co-
mercial têm
criado soluções
diversificadas
para atender a
cada tipo de es-
tabelecimento,
desde o peque-
no até uma re-
de de fran-
quias. A auto-
mação comer-
cial traz melho-
rias para os do-
nos dos estabe-
lecimentos co-
merciais e tam-
bém para os
clientes. Além
da precisão no
envio de pedi-

do para a cozinha e para o caixa,
a automação auxilia também o
garçom a atender com qualidade
até 12 mesas, o dobro de um gar-
çom tradicional. Além de promo-
ver o gerenciamento dos gastos,
pagamento de faturas e estoque,
processos automatizados dimi-
nuem os erros e auxiliam na redu-
ção de uso do papel.

Com faturamento de R$ 10 mi-
lhões em 2011, a Colibri tem ex-
pectativa de fechar este ano com
R$ 12 milhões. “Nós estamos nes-
te mercado desde 1990. A cada
ano tentamos inovar mais”, afir-
ma Medeiros.

Vale dizer que com a chegada
das festas de final de ano, restau-
rantes, bares, padarias e casas no-
turnas estão investindo cada vez

mais em tecno-
logia e automa-
tizando o servi-
ço para melho-
rar e agilizar o
atendimento,
diminuindo os
erros e aumen-
tando o rendi-
mento. Segun-
do a Colibri, a
procura por so-
luções para au-
tomatizar o
atendimento
cresceu 30%
em novembro.

“Esse último
mês do ano re-
presenta um au-
mento na pro-
cura tanto nas
capitais, como

também no litoral. No primeiro
caso, os donos dos estabeleci-
mentos estão se preparando para
o aumento da clientela, principal-
mente, devido às festas e almo-
ços de confraternização. Já no ca-
so do litoral, é a preparação para
o verão, quando o consumo nes-
sa região aumenta significativa-
mente”, explica.

Restaurantes de peso como
Joakins, Bar Brahma, Sala VIP e
Confeitaria Colombo são alguns
dos 16 mil clientes que a Colibri
possui. Para alguns deles, a tecno-
logia foi desenvolvida sob medi-
da e de acordo com as necessida-
des específicas. “É muito co-
mum atender o problema especí-
fico de um cliente, até porque o
nosso foco principal está em agili-
zar o trabalho dele que, desta for-
ma, consegue fidelizar seu consu-
midor”, conclui Medeiros. ■
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Colibri automatiza e agiliza
atendimento no restaurante

Comida on-line conquista mais adeptos no país

Carla Gottgens/Bloomberg

Fotos: divulgação

MauricioMedeiros

A automação comercial auxilia o garçom a atender
com qualidade até 12 mesas, o que representa
o dobro na comparação com o sistema tradicional.

Pizza e comida oriental
estão entre as mais pedidas
no Comernaweb.com.br

“Nosso foco principal
está em agilizar o
trabalho do nosso cliente
e, dessa forma, ajudá-lo
a fidelizar o cliente dele”

RAPIDEZ COM QUALIDADE

DiretordaColibri

Softwares específicos de fácil utilização

pelos garçons otimizam o tempo no

atendimento, evitando as longas esperas
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