
Pensando em mudar a forma
de interação dos clientes com
websites de restaurantes, a Pre-
dicta lançou em janeiro o “Mo-
bile Site for Restaurants”. O no-
vo aplicativo adapta os sites
dos estabelecimentos para o
mobile, mesmo aqueles progra-
mados em Flash, formato in-
compatível com alguns siste-

mas operacionais móveis. O
aplicativo pode ser acessado
gratuitamente no SiteApps.
“Entre 15% e 20% do total de
acessos aos sites dos estabeleci-
mentos são feitos via dispositi-
vos móveis. A tendência é que o
número de acessos por smar-
tphones cresça ainda mais”, diz
Phillip Klien, CIO da Predicta.

“Nosso público alvo são pe-
quenas e médias empresas. O
nosso app cria uma versão bem
sintética dos sites dos estabeleci-

mentos com informações bási-
cas, como telefone, endereço e
horário de funcionamento”, ex-
plica Klien. Segundo ele, cada
restaurante pode acrescentar os
dados que julgar mais pertinen-
tes. “O usuário do celular, geral-
mente, já está a caminho do res-
taurante e quer três ou quatro
informações básicas”, diz.

Com interface simples, o pró-
prio estabelecimento escolhe
as informações que aparece-
rão. “O app é self-service. Em

dez minutos, o site é adapta-
do”, brinca Klien. Ele acrescen-
ta que a gastronomia foi esco-
lhida por ser um segmento fre-
quentado por muita gente. “Os
clientes de restaurantes que
têm smartphones percebem
que há defasagem nos sites”,
reitera Klien.

Segundo ele, entretanto, a
ideia é que o aplicativo atinja ou-
tros segmentos, como médicos
e blogs de fotografia. “Temos
que estudar os desafios que ca-

da público-alvo e suas limita-
ções técnicas”, adianta Klien.

Com 13 anos de existência, a
Predicta é voltada para o forne-
cimento de serviços de tecnolo-
gia para grandes empresas. “A
ideia do SiteApps nasceu da per-
sonalização que já fazíamos pa-
ra estas empresas”, explica. De
acordo com ele, a tecnologia po-
de ser usada em outros países.
A empresa acaba de abrir um es-
critório em São Francisco, Esta-
dos Unidos. ■ G.M.

Sites de gastronomia adaptados para smartphones

Estar na rua na hora de uma re-
feição, mas não saber onde co-
mer, é um problema comum.
Pensando em ajudar os indeci-
sos, o Donde Voy, guia colabora-
tivo de restaurantes, agora é
também aplicativo para smar-
tphones. O novo app oferece as
mesmas funções do site, com a
facilidade de relacionar os res-
taurantes mais próximos ao
usuário por meio do GPS.

“Em 99% dos casos, a pessoa
está procurando um restauran-
te perto. O aplicativo relaciona
os estabelecimentos em um raio
de 3 km do usuário. É possível
separar por categorias, como
restaurante italiano, mas é pos-
sível também possível fazer bus-
cas”, esclarece Pedro Cavalcan-
ti, um dos sócios.

O Donde Voy é alimentado
pelos próprios usuários, que ava-
liam suas experiências nos res-
taurantes. Os estabelecimentos
são classificados de acordo com
as categorias: o que você quer?
(tipo de gastronomia), onde vo-
cê está? (localização) e quanto
você quer gastar? (faixa de pre-
ço), que podem ser relaciona-
das. “Brincamos com os rankin-
gs. O usuário pode, por exem-
plo, buscar o melhor restauran-
te de R$ 30 a R$ 60, italiano e
em Ipanema”, explica.

Já estão listados restaurantes
das regiões metropolitanas de
São Paulo, Rio e Belo Horizonte.
“Temos o plano de expandir a

atuação para Paraná, interior de
São Paulo e Nordeste”, adianta
Cavalcanti. A expectativa é que
até junho o site atinja mais de
680 mil visitas mensais.

Lançado em julho de 2012, o
site do Donde Voy foi idealiza-
do por quatro sócios, com inves-
timento inicial de R$ 100 mil. A
startup surgiu da vontade de tra-
balhar com colaboratividade on-
line. Cavalcanti diz ainda que a
frequência de uso foi importan-
te para a escolha do segmento.

“As pessoas vão mais a res-
taurantes do que compram car-
ros. Os consumidores querem

conhecer novos locais, mas não
têm ferramentas confiáveis pa-
ra ajudar na escolha, então aca-
bam variando entre cinco co-
nhecidos”, destaca Cavalcanti.
“Queremos funcionar como a
dica de um amigo”, brinca.

A inspiração veio do america-
no Yelp, site colaborativo, que
lista restaurantes, shoppings,

casas noturnas, entre outras ca-
tegorias, de diferentes cidades
do mundo. “Hoje o Yelp já é al-
go que queremos ser a longo pra-
zo, um instrumento de barga-
nha. Os usuários conseguem
descontos, se garantirem boa
avaliação”, conta Cavalcanti.
Entretanto, ele garante que ir
além da gastronomia ainda é al-
go distante.

Descontos
Outro aplicativo para smartpho-
nes voltado à gastronomia, o
Grubster, especializado em re-
servas online de restaurantes,

oferece descontos de 30% aos
usuários. O site completou um
ano em outubro do ano passado,
já fez mais de 50 mil reservas e
tem 156 mil clientes. “Cerca de
20% das nossas reservas são fei-
tas via mobile”, analisa Pedro
de Conti, CEO e fundador.

Para ele, o que no começo
de 2012 era uma aposta, hoje é
realidade, pois o site já gerou
R$ 10 milhões de receita incre-
mental para os restaurantes
parceiros. Os clientes, que pa-
gam apenas R$ 10 pela reserva,
também comemoram os des-
contos no total da conta, que
já geraram economia de R$ 4
milhões. “Não há restrições no
cardápio. Temos 380 restauran-
tes parceiros, nas cidades do
Rio, São Paulo, Indaiatuba, Ri-
beirão Preto, Campinas, Brasí-
lia e Curitiba”, conta.

Conti ressalta, porém, que o
Grubster ainda é muito voltado
para a capital paulista. “Quere-
mos fortalecer nossa atuação no
Rio”, comenta. O objetivo é es-
tar até julho em 15 capitais,
além de bater as marcas de mil
estabelecimentos parceiros,
mais de um milhão de clientes
cadastrados e R$ 10 milhões de
faturamento, em 2013.

“As pessoas não querem pa-
gar na segunda-feira, com o es-
tabelecimento vazio, o mesmo
que gastam na sexta-feira, quan-
do ele está lotado”, frisa. Pelo
sistema, cada restaurante pode
escolher os dias disponíveis pa-
ra as reservas e controlar o nú-
mero de lugares. ■

Predicta quer produto aplicado
a outros segmentos, como o
médico e o de blogs de fotografia
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Aplicativos ampliam acesso
a restaurantes pelo público

Rodrigo Capote

Donde Voy relaciona estabelecimentos próximos de usuários, e Grubster faz reservas com desconto de 30%

“Em 99% dos casos,
usuários estão

procurando um
restaurante por perto”
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