
DIVULGAÇÃO

José Carmo Vieira de Oliveira, consultor de marketingo do Sebrae-SP

Cris Olivette

Serviços de delivery proliferam
na cidade tanto em quantidade
como em variedade. Enquanto
os congestionamentos e a agen-
da lotada são fatores de estres-
se para muitos, para outros são
oportunidades de negócios.
Um exemplo de empresa criada
para oferecer praticidade, con-
forto e atendimento personali-
zado é a loja delivery de roupas
personalizadas Sob Medida Pa-
ra Você, lançada no final de
2012 pelas primas Andréa Mo-
ras e Carolina Vilas Boas.

“A Carol é formada em moda
e no ano passado nos unimos
para montar uma marca de rou-
pas. Mas não sabíamos como
distribuir os produtos, então ti-
vemos a ideia de fazer a loja deli-
very”, diz Andréa.

Para divulgar as peças, as só-
cias criaram um site que serve

como vitrine, no qual as clien-
tes preenchem um cadastro
com dados sobre seu perfil. “Ao
receber um pedido, nós monta-
mos looks completos e persona-
lizados e enviamos à casa da
cliente, sem cobrar taxa nem
exigir compromisso de com-
pra”, diz Carolina. A cliente tem
até três dias para devolver a ma-
la de roupas e se quiser comprar
algo, pode pagar com cartão de
crédito e até parcelar.

Menos personalizado, mas
bastante prático, é o serviço
criado pelas engenheiras de ali-
mentos Melissa Juliani Garcia e
Maura Raposo de Almeida. Elas
queriam abrir algo na área de
alimentação que ainda não hou-
vesse no Brasil, e perceberam a
oportunidade a partir de uma
necessidade delas.

“Sempre trabalhamos muito
e mesmo gostando de cozinhar,
raramente tínhamos tempo de

sair para comprar os ingredien-
tes, depois lavar e picar tudo pa-
ra começar a preparar o prato”,
diz Melissa.

Assim como elas, muitas pes-
soas enfrentam o mesmo pro-
blema, que agora pode ser solu-
cionado pelo Le Box, e-commer-
ce gastronômico idealizado por
elas. “Nós entregamos na casa
do cliente, no dia e horário agen-
dado, um box com todos os in-
gredientes lavados e picados pa-
ra que a pessoa prepare o prato
que selecionou em nosso site.”

Praticidade. As sócias contam
que cada item é embalado em
porções individuais e armazena-
do em potes numerados. “O
cliente recebe junto com a recei-
ta um folder com o passo a pas-
so que segue o sistema “cook by
numbers”, ou seja, para prepa-
rar o prato basta seguir os núme-
ros nas embalagens e voilà”, afir-
ma Maura.

As sócias contam que com ba-
se na escolha, o cliente já visuali-
za no site uma sugestão harmo-
nizada de menu com opções de
entrada, sobremesa e bebida.
Elas dizem que tudo foi pensa-
do para que o cliente se sinta
um chef e cozinhe com prazer.

Depois de impressionar com
um jantar perfeito, ainda é pos-

sível surpreender aquela pes-
soa especial com a produção
oferecida pela Doce Sensualida-
de, empresa criada por Thais
Plaza e que faz entrega delivery
de ingredientes para montar
uma decoração sensual.

A empresária diz que antes de
preparar o kit, faz uma entrevis-
ta com o cliente para saber mais
sobre suas preferencias. “Se-
guindo essas informações pre-
paramos uma trilha sonora per-
sonalizada, com músicas que
marcaram a vida do casal.”

Thais afirma que o kit sedu-
ção inclui aromatizante de am-
biente, presente surpresa, péta-
las de rosa, balões com formato
de coração, frutas, chocolates e
vinhos. Além de recadinhos ro-
mânticos e sensuais com os ape-
lidos usados pelo casal. “A deco-
ração tanto pode ser montada
por mim quanto pelo cliente.
Todos os elementos que utilizo
para caracterizar ambientes ín-

timos têm por objetivo estimu-
lar os cinco sentidos”, conclui.

Bem-estar. Quem precisa de
cuidados e não pode sair de casa
também encontra opções nos
serviços delivery. A farmacêuti-
ca Lisa Pellegrini, por exemplo,
estudou acupuntura e dieta te-
rapia na China e hoje concilia o
atendimento de pacientes em
domicílio e no consultório.
“Muitas pessoas não conse-
guem se deslocar até o consultó-
rio no início do tratamento, por
isso faço acupuntura delivery.”
Segundo ela, 30% de seu traba-
lho é realizado nesse formato.

Para quem tem visão reduzi-
da, a Ótica Delivery é a solução.
Criada pelo empresário Claudi-
nei Casellatto há cinco anos, o
negócio focava inicialmente ou-
tro público. “Atuo no ramo de
ótica há 15 anos, há cinco resolvi
investir no serviço de entrega
para atender pessoas que traba-

lham muito e não têm tempo de
procurar uma ótica.”

Com o tempo, porém, ele dire-
cionou os serviços para mais
um nicho, o de pessoas com bai-
xa visão. “O Brasil possui 4 mi-
lhões de pessoas com esse tipo
de deficiência. Para esse públi-
co o delivery é uma maravilha.”

Casellatto diz que as pessoas
se surpreendem com o serviço.
“Adoram a comodidade que ofe-
recemos.” Segundo ele, poucas
óticas têm condições de fazer
esse tipo de lente, que requer
produtos especiais. “Nos espe-
cializamos nesse segmento e te-
mos crescido 20% ao ano.”

“Segmento ainda tem um campo enorme para mais de dez anos de atuação”

Professor de gestão de marcas e
marketing estratégico da ES-
PM, Marcos Bedendo afirma
que a personalização de produ-
tos e serviços é uma tendência
que encontra no delivery um fa-
cilitador, especialmente em

grandes centros urbanos.
Segundo ele, a personaliza-

ção ocorre mais entre peque-
nos empreendedores pela ques-
tão da manufatura e do traba-
lho artesanal. “A tendência é
confirmada quando vemos fa-
bricantes que produzem em
grande escala tentando partici-
par desse mercado”, afirma.

Bedendo cita como exemplo,
uma montadora de carros e
uma fabricante de geladeiras e
fogões. “Essas indústrias cria-
ram linhas de produtos que dão

ao cliente a opção de escolher
cores diferentes e o tipo de aca-
bamento, com o objetivo de per-
sonalizar o produto.”

O consultor de marketing do
Sebrae-SP, José Carmo Vieira
de Oliveira, concorda com o
professor. “O delivery prolife-
rou nas grandes cidades em fun-
ção da falta de tempo e do trânsi-
to intenso.” Oliveira acrescen-
ta, porém, que produtos perso-
nalizados que são comercializa-
dos via delivery costumam ser
restritos às classes A e B. “Já o

delivery da área de alimentação
ainda é o mais requisitado pelas
classes C e D”, afirma.

Bedendo acrescenta que deli-
very de comida sempre ocupou
espaço maior, mas em cidades
como São Paulo e Rio de Janei-
ro há uma infinidade de opções
de serviços. “A entrega é uma
alternativa de negócio para a
qual o empreendedor precisa es-
tar atento, assim como a manei-
ra de divulgar o serviço, que pas-
sa pelos canais digitais onde ele
pode expor os produtos”, diz.

Segundo Oliveira, quem pen-
sa em entrar no segmento de
produtos personalizados ou de
serviços delivery, encontrará
um mercado crescente.

“Esses empreendedores po-
dem começar a trabalhar por-
que ainda existe um campo
enorme para mais de dez anos
de atuação. Profissionais que
oferecem atendimento deli-
very de acupuntura, massotera-
pia e nutrição estão entrando
em bairros populosos e dissemi-
nando a tendência”, diz.
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‘Tendência se dissemina em bairros populosos’

Caos urbano faz
proliferar deliveries
diversificados
Para especialistas, esses serviços ainda têm muito a ser explorado;
empresários apostam na personalização e ganham espaço

“O kit sedução delivery
inclui aromatizante de
ambiente, presente
surpresa, pétalas de rosa,
balões com formato
de coração, frutas,
chocolates e vinhos.
Além de recadinhos
românticos e sensuais
com os apelidos
usados pelo casal.”

Thais Plaza
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R$ 191,8 mi
Foi o quanto o mercado de
entregas brasileiro faturou no
decorrer de 2012, segundo
estudo realizado pela
consultoria Rizzo Franchise

9,29%
Foi o crescimento do mercado de
delivery em 2012 segundo a pes-
quisa, que aponta ainda, que 63%
das franqueadoras do setor es-
tão no estado de São Paulo

● ROMANTISMO

Primas. Andréa (esq,) e Carolina montaram loja de roupas sob medida e entregam em casa

● Mercado

Bedendo. “Divulgação
passa pelos meios digitais”

Le Box. As sócias Maura (esq.) e Melissa são engenheiras de alimentos e criaram e-commerce gastronômico para clientes que são verdadeiros chefs

Professor e consultor
apontam que o ramo
é boa oportunidade de
negócio para quem
pretende empreender
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