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Desafios

Preocupação

Usoda internet ganha adeptos

dos 50 mil pedidos de comida
via internet registrados por
mês na plataforma iFood
são feitos por smartphones.

PME

Faturamento
dasredesde
deliveryéde
R$ 191,8 mi

Pedidosde comida
japonesaemalta

● Pedidos
Invista em uma
central telefônica
para não perder
nenhum pedido.

“Além de uma
boa recepção na
hora do pedido,
é importante
que a entrega
seja feita com
qualidade”
Luís Renato Bischoff,
diretor da Click Sushi

● Entregadores
Valorize e treine os
funcionários. São
eles que lidam com
os consumidores.

● Tempo
A entrega deve
ser feita em até 45
minutos. Se passar
disso, avise o cliente.

● Embalagem
Adote materiais
que preservem
a qualidade
do alimento.

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO

21%

Os pedidos de sushis, sashi-
mis e temakis pelo delivery co-
meçam a ganhar espaço. Estudo
da GS&MD – Gouvêa de Souza
mostra que o número de consu-
midores que pedem comida japo-
nesa em casa subiu de 1% em
2010 para 15% dos entrevistados
em 2012. De olho nessa deman-
da, a franqueada da rede Yoi!, Lu-
ciana Cozza Cerqueira, intensifi-
cou o trabalho de divulgação do
serviço em sua área de cobertu-
ra, que fica no bairro Higienópo-
lis, em São Paulo.

Há um ano, o número de pedi-
dos por mês oscilava entre 100 e
200. Atualmente, a média é de
400. Para ganhar clientes, a fran-
queada distribuiu panfletos, trei-

nou funcionários e também ins-
talou uma placa luminosa na
frente do restaurante com o tele-
fone do delivery.

Mas nada disso adiantaria se o
serviço não fosse bem feito pela
franquia. “É um ponto delicado.
O funcionário que atende as liga-
ções precisa ser paciente para li-
dar com os consumidores, que
muitas vezes ficam indecisos
com a variedade de temakis”,
pontua Luciana.

Outra preocupação é com a
equipe de entregadores. “Uma
pessoa de confiança faz a diferen-
ça. É preciso ser educado e ter
agilidade”, completa a franquea-
dora. A rede Yoi! tem 35 unida-
des, 15 delas têm o serviço de en-

trega. “O delivery é implantado
de forma gradual, conforme o
amadurecimento da loja. É uma
opção do franqueado porque exi-
ge uma reestruturação da loja”,
explica um dos sócios da Yoi!, Ro-
drigo Prado Escobar.

A meta da rede de comida japo-
nesa é chegar a 60 unidades em

2013e 80 lojas até a Copa do Mun-
do de 2014. Para abrir um restau-
rante, o investimento médio é de
R$ 200 mil. “Temos um público
cada vez mais jovem. Com a en-
trada do temaki no cardápio,
houve uma democratização da
comida japonesa”, afirma Rodri-
go Escobar.

Já a rede Click Sushi começou
como delivery, mas passou tam-
bém a atender os consumidores
na loja. Para os responsáveis pe-
lo empreendimento, o atendi-
mento deve mesmo ser tratado
como um dos pontos mais im-
portantes do sistema de entrega
de alimentos.

“Entendemos que a venda é
realizada também na entrega.
Quem tem o contato com o clien-
te é o entregador. Além de uma
boa recepção na hora do pedido,
é importante que a entrega seja
feita com muita qualidade, caso
contrário, não repetimos a ven-
da”, afirma o diretor da rede,
Luís Renato Bischoff.

Quando a Click Sushi come-
çou, o empresário precisou ain-
da criar embalagens específicas
para transportar os alimentos.
“Em 2009, fomos até um forne-
cedor para desenvolver um bar-
quinho de papelão. Fizemos mui-
ta coisa do zero.”

Para 2013, a expectativa é ter
40 unidades e faturamento aci-
ma de R$ 14 milhões. Mas tudo
com muita calma, como manda a
própria filosofia oriental:
“Quem entrega comida japone-
sa entrega qualidade, não quanti-
dade”, pondera o diretor do em-
preendimento.
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Especialistas recomendam muito cuidado
com a logística da entrega dos alimentos
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A mobilidade e a tecnologia
têm alterado a forma como os
consumidores fazem os pedidos
para receber a comida em casa
ou no escritório. O telefone fixo
ainda é o principal meio, mas o
celular e a internet registraram
crescimento significativo.

De acordo com estudo da GS&
MD – Gouvêa de Souza, 82% dos
entrevistados fizeram o pedido
pelo telefone fixo em 2012. Mas
o celular já foi usado por 61% dos
consumidores no ano passado –
ante 41% em 2010. Já o uso da
internet cresceu de 1% para 14%.

Atenta ao movimento, a rede
China in Box inaugurou, há dois
anos, um canal para pedidos no
site. “Do total de pedidos, 10%
são feitos pela internet. Acredito
que quando iniciarmos uma cam-
panha de divulgação, esse núme-
ro chegará em 50% em dois
anos”, diz o fundador da rede,
Robinson Shiba.

Para quem não tem uma plata-
forma própria, o mercado conta
com sites especializados. No ca-
so das franquias, o contrato po-
de ser fechado com toda a rede
ou apenas por unidades.

Um desses sites é o Restauran-
te Web. Dos 2 mil restaurantes
cadastrados, 15% integram redes
de franquias.

“O delivery acaba atuando co-
mo auxiliador no dia a dia corri-
do que todo mundo tem, princi-
palmente nos grandes centros
(urbanos)”, observa Juliana Bar-
biero, diretora de marketing do
Restaurante Web – a plataforma
registra aproximadamente 100
mil pedidos por mês.

Já no iFood, dos mil estabeleci-
mentos cadastrados, 62 são fran-
quias. Na avaliação do CEO do
iFood, Felipe Fioravante, a prin-
cipal vantagem da plataforma é a
facilidade. Do lado do consumi-
dor, é possível visualizar várias
opções de comidas no aplicativo
do celular. Já a vantagem para o
restaurante é aumentar o fatura-
mento sem precisar investir em
uma plataforma própria.
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Yoi!. Luciana Cerqueira intensificou divulgação do serviço

Desempenho no ano
passado é quase 10%
superior a 2011 e
atesta como o segmento
tem boas perspectivas

Pontos de atenção do setor

Gisele Tamamar

A busca pela comodidade de re-
ceber a comida em casa ou no
escritório ajuda a movimentar o
mercado de delivery no Brasil.
Por isso, não é de se estranhar
que existam no País 23 redes de
franquias que atuam apenas
com a entrega de alimentos. Jun-
tas, elas chegaram a 574 unida-
des e faturaram R$ 191,8 milhões
no ano passado – alta de 9,29%
em relação aos R$ 175,5 milhões
movimentados em 2011, de acor-
do com estudo inédito da consul-
toria Rizzo Franchise.

“Algumas redes já nascem
com o delivery e outras come-
çam a implantar (com o tempo).
É quase uma necessidade. Em
média, ele representa 18% do fa-
turamento de uma operação”,
destaca o consultor Marcus Riz-
zo, da Rizzo Franchise e também
especialista no segmento.

O estudo da consultoria ainda
mostra que 63% das empresas
franqueadoras do setor estão ins-
taladas na cidade de São Paulo. A
dificuldade de deslocamento, de
estacionar o carro e a inseguran-
ça ao sair de casa também contri-
buem para que as pessoas pas-
sem a aderir cada vez mais ao ser-
viço. Mas quem pretende apro-
veitar o mercado para lucrar tem
pelo menos dois grandes desa-
fios pela frente: surpreender o
cliente com o tempo de entrega
e com a qualidade do serviço e do

alimento produzido.
Robinson Shiba, fundador da

rede China in Box, sabe bem
quais são as vantagens e desvan-
tagens do negócio. “Um dos
grandes problemas para o em-
preendedor é a alta rotatividade
de entregadores. Mas isso vem
mudando ao longo do tempo.”

Um dos melhores exemplos
de sucesso de franquias no seg-
mento de delivery, a China in
Box tem a seu favor o fato de que
a comida de origem asiática “via-
ja bem”, como define Shiba. “A
culinária chinesa já tem como ca-
racterística ir toda misturada”,
analisa o empresário.

A franqueada Joelma Sousa,
que comanda com o marido Sid-
nei Luiz três unidades China in
Box, não tem do que reclamar –
nem do setor ou do tipo de pro-
duto escolhido. “O pai do meu
marido foi o primeiro cozinhei-
ro da rede. Com isso, foram sur-
gindo oportunidades de fran-
quia conforme (o negócio) foi
crescendo”, conta Joelma.

Para quem pensa em empreen-
der no setor, Joelma garante: va-
le a pena. Mas nada acontecerá
sem esforço. O franqueado preci-
sa estar preparado, por exemplo,
para os picos de pedidos. Na uni-
dade Campo Limpo, uma das
três administradas pelo casal, o
movimento chega a triplicar nos
finais de semana. Por mês, são
feitas de 2,5 mil a 3 mil entregas.
“É um negócio trabalhoso, mas
rentável”, diz. Em média, o fatu-
ramento mensal de uma unida-
de da rede é de R$ 120 mil.

Redondas. Mas apesar da diver-
sificação de ofertas à disposição
atualmente, a pizza continua
sendo o delivery mais acionado

pelos consumidores.
Pesquisa feita no ano passado

pela consultoria GS&MD – Gou-
vêa de Souza, sobre alimentação
fora do lar, mostra que 91% dos
entrevistados pediam pizza para
comer em casa. Em 2010, esse
índice era de 86%. O levantamen-
to foi feito em quatro cidades
(São Paulo, Rio de Janeiro, Reci-
fe e Porto Alegre).

Melhor para quem apostou no
setor. O fundador da rede Dídio
Pizza, Elidio Biazini, por exem-
plo, percebeu em 1993 uma defi-
ciência nas entregas de pizzas e
viu aí uma oportunidade de pro-
fissionalizar o delivery. “Há 20
anos, as pizzarias que faziam en-
tregas trabalhavam de forma
amadora. Já os restaurantes tra-
dicionais, não tinham delivery.
Apesar de receber um bom salá-
rio como funcionário da área de
tecnologia, resolvi abrir meu ne-
gócio”, conta o empresário.

Para Biazini, não adianta man-
dar o entregador correr. “É im-
portante buscar tecnologias pa-
ra agilizar o processamento dos
pedidos e priorizar um bom tra-
balho na cozinha.” A rede aderiu
ao sistema de franchising há seis
anos e tem 21 unidades – cinco
próprias e 16 franquias. Em 2012,

faturou R$ 14 milhões.
Outra rede que investe na ex-

pansão por franquias é a Red Sun,
de Santos. Entre os diferenciais
da pizzaria está justamente o uso
datecnologia. Arede tem um apli-
cativo para smartphones e, por
meio da ferramenta, o cliente po-
de escolher o sabor da pizza e fa-
zer o pedido. Outra inovação é
uma caixa especial para manter a
pizza aquecida até o destino final.

A caixa, chamada de hot box,
mantém o alimento aquecido a
80º C por até 40 minutos. “A hot
box fica carregando na base até
na hora do entregador sair para
levar a pizza”, explica o funda-
dor da rede, Beto Leite.

Mas a inovação tem seu preço.
A mochila tradicional usada pe-
los entregadores custa R$ 70, a
hot box e sua base, que fica liga-
da na tomada, custam R$ 4,4 mil
– como a pizzaria precisa de algu-
mas caixas, o custo acaba sendo
ainda maior. A despesa com a tec-
nologia já está incluída no inves-
timento inicial para abrir uma
franquia da Red Sun: R$ 420 mil.
O faturamento médio mensal
previsto é de R$ 150 mil a R$ 200
mil, com taxa de lucratividade
entre 18% e 23%. A previsão da
rede é fechar o ano com 36 lojas.

No comando. Joelma Sousa administra três unidades da rede China in Box em parceria com o marido na cidade de São Paulo
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 fev. 2013, Especial PME - Pequenas e Médias Empresas, p. X6.




