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Portais como Disk Cook e Ai que fome! são boa forma de divulgação para pequenos  
 
O serviço de delivery não é mais restrito ao telefone. Para pedir uma refeição em casa, podendo 
escolher o prato em diversos restaurantes, é possível acessar portais como o Disk Cook 
(www.diskcook.com.br). O site se beneficia porque recebe um percentual do valor das entregas 
de cerca de 28% e os restaurantes também saem ganhando, já que não precisam se preocupar 
com despesas com carros e funcionários extras e oferecem mais um serviço aos clientes.  
 
A opção pela Rede não dispensa o telefone, mas oferece alternativas mais variadas, pois reúne 
diversos estabelecimentos e evita o inconveniente de ter que perguntar sobre características do 
prato, preço e tempo de entrega.  
 
Entrar em um serviço como esses, na opinião do consultor de varejo Abrahão Saffer, pode ser 
uma boa forma de divulgação para os pequenos estabelecimentos. "Principalmente porque ele só 
vai pagar o percentual à empresa se vender. Se os restaurantes tivessem contratado um serviço 
terceirizado, pagariam vendendo ou não. Além disso, é uma maneira de se tornar conhecido, de 
fazer propaganda", diz Saffer.  
 
Maioria dos pedidos ainda é feita pelo call center  
 
O serviço do Disk Cook começou a funcionar há dois anos e meio e ainda conta com a alternativa 
pelo telefone. "A maioria dos pedidos é feita pelo call center, o site é apenas um dos meios de 
comunicação do Disk Cook. Nós possuímos também uma revista trimestral com os cardápios de 
todos os restaurantes associados, que é distribuída gratuitamente aos nossos clientes". diz 
Ricardo Castellini, gerente de marketing da empresa.  
 
Para fazer parte do time de restaurantes do Disk Cook, é preciso entrar em contato com a 
empresa pelo site e enviar uma cópia do cardápio para avaliação, além da análise do tipo de 
cozinha, dos pratos, preços de venda e localização. Segundo Castellini, a quantidade de pedidos 
varia de acordo com os dias da semana: de segunda a sexta-feira, a média é de 250 pedidos por 
dia. No fim-de-semana, esse número dobra, chegando a 500 pedidos.  
 
Para Renata Saboya, proprietária do café e sorveteria Mil Frutas, a parceria tem dado certo desde 
o começo. "Estou com o Disk Cook desde que eles iniciaram os serviços. Gosto muito e nunca ouvi 
nenhuma reclamação. O serviço não é barato, mas vale a pena porque eu não gasto com 
transporte", diz. Os pedidos feitos pela Internet são informados através de fax, para que a loja 
prepare as encomendas para entregar ao carro da Disk Cook.  
 
Uma das vantagens do sistema, destacada por Saffer, é o fato de o consumidor ter acesso direto 
e imediato aos cardápios dos restaurantes. No entanto, a falta de interação faz com que o cliente 
não possa pedir um tratamento diferenciado. "Não dá para pedir um prato sem cebola, ou um 
sanduíche com pouca rúcula", explica Saffer.  
 
Esse problema, no entanto, já foi resolvido pelo site Ai que fome! (www.aiquefome.com.br), que 
reserva um espaço para as observações em relação à comida. O site aposta apenas em pedidos 
pela Internet, dispensando o telefone. O número de solicitações chega a 150 por dia, durante a 
semana. Para contratar os serviços do Ai que fome!, os interessados pagam uma taxa anual de R$ 
150, mais 6% do valor das entregas. O valor baixo desse percentual é porque o Ai que fome! não 
faz o transporte, apenas recolhe os pedidos e repassa-os aos restaurantes por fax. O lojista ganha 
porque está presente na Web - o que hoje é fundamental - e não tem que investir em criação e 
manutenção do próprio site.  
 



Esquema corta custos para os comerciantes  
 
Segundo o diretor administrativo do site, Marcelo Ramos, o esquema proposto pela empresa corta 
custos para os restaurantes. "Se o restaurante for desenvolver um sistema próprio, seria 
necessário estar conectado à Internet o tempo todo e isso é caro", observa Ramos.  
 
O restaurante ViaSete, no Centro do Rio, utiliza as vantagens oferecidas pelo Ai que fome! para 
fazer propaganda de seu próprio site. "Nós pesquisamos outros serviços, mas acabamos achando 
melhor integrar o Ai que fome!. É um dos poucos que permite que nós tenhamos uma página 
dentro da página deles, ou seja, divulgamos os nossos produtos em dois endereços distintos. 
Valorizamos muito as entregas pela Internet, existe até um desconto para quem encomenda pela 
Rede", diz Patrícia Godinho, gerente do restaurante. Atualmente, 20% do total de entregas são 
realizados via Web, um percentual que deve crescer, na opinião de Patrícia.  
 
Vantagens  
 
>> Os restaurantes não precisam investir em uma equipe de entrega (no caso do Disk Cook), 
nem na montagem de um sistema online de recolhimento de pedidos.  
 
>> Os clientes podem contar com um serviço extra, além das entregas por telefone.  
 
>> Os pedidos podem ser agendados com antecedência, facilitando a vida de clientes e 
restaurantes.  
 
>> É uma publicidade mais em conta, afinal, um restaurante pequeno pode ter o mesmo espaço 
para divulgar seu cardápio que um estabelecimento famoso.  
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