
Como estruturar seu negócio para delivery

e-book

Sebrae

Alimentação fora do lar



Em virtude ao momento que estamos passando, 
precisamos estar dispostos a realizar adaptações. 
Estamos passando por um período de retração do 
consumo para alguns segmentos, inclusive o 
segmento de alimentação fora do lar.
Precisamos ficar antenados em relação aos 
decretos estaduais e municipais que impactam 
nosso setor de atuação. Em grande maioria os 
decretos liberam apenas delivery, ou retirada do 
produto, nada de consumir no local!
Importante pensar em alguns pontos para quem 
quer atuar ou continuar os atendimentos no 
delivery ou take out, ou take away.
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Pense no que é o seu negócio, 
seu diferencial, sua razão de 
existir, como ele é atrativo
• Tenha claro como será a caminhada do consumidor, 
seja por pedido de delivery ou take out
• Como ele vai me localizar, onde vou comunicar
• Como será realizada, efetivada a compra
• Como o meu cliente receberá o produto se atente 
para a embalagem necessária, produto quente, precisa 
chegar quente, produto gelado precisa chegar gelado, 
produto para consumir depois, deve possuir 
embalagem específica.
• Como irei manter o relacionamento ou contato com 
esse cliente
 Quando falamos de delivery a plataforma de 
contato pode ser por telefone, aplicativos de conversa 
online, marketplaces ou qualquer ferramenta que o 
cliente consiga te localizar e solicitar seu produto. 
Se posicione enquanto empresa, informe o cliente. 
Esse é um momento de cooperação.

Avalie seu cardápio
• Nem tudo que está no seu cardápio é vendido 
na mesma quantidade, avalie aquilo que seja 
mais relevante ao cliente, os campeões de 
vendas.
• Analise vendas, custos, ficha técnica, é vital e 
fundamental análise dessas informações para 
tomada de decisão. 

Evidencie ainda 
mais os 
cuidados com a 
higiene
• Se for preciso utilize das 
mídias sociais para isso. • 
Os clientes mais do que 
nunca precisam se sentir 
seguros. Seja no processo 
de produção, manuseio e 
entrega ou retirada do 
produto. 
• Ofereça opções de 
pagamento on line ou 
através de cartão e reforce 
com o entregador as 
medidas de higiene 
necessárias.

Se atente a embalagem 
dos produtos
• O produto deve chegar conforme 
informado ao cliente. 

Organize a logística 
de entrega
• Qual será o perímetro definido para 
entrega, tempo estimado, realize o 
acompanhamento, faça testes.

Ofereça ações de 
incentivo ao cliente
• Demonstre ainda mais cuidado com o 
cliente, ações de fidelidade
• Se possível, reduza ou isente a taxa de 
entrega. Ofereça combos, o cliente mais do 
que nunca fará análises sobre custo x 
benefício. Opções de vouchers futuros fazem 
parte de estratégias de muitos 
estabelecimentos.
• Estimule ações de colaboração para a 
sobrevivência do setor

Importante
• Faça contas, quais 
os custos com 
embalagem, 
retenção das 
plataformas de 
delivery, taxa de 
entrega, pessoas 
para a operação 
funcionar.
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entrega, tempo estimado, realize o 
acompanhamento, faça testes.

Ofereça ações de 
incentivo ao cliente
• Demonstre ainda mais cuidado com o 
cliente, ações de fidelidade
• Se possível, reduza ou isente a taxa de 
entrega. Ofereça combos, o cliente mais do 
que nunca fará análises sobre custo x 
benefício. Opções de vouchers futuros fazem 
parte de estratégias de muitos 
estabelecimentos.
• Estimule ações de colaboração para a 
sobrevivência do setor

Importante
• Faça contas, quais 
os custos com 
embalagem, 
retenção das 
plataformas de 
delivery, taxa de 
entrega, pessoas 
para a operação 
funcionar.
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Ficha técnica:
José Guilherme Barbosa Ribeiro - Diretor Superintendente
Eliane Ribeiro Chaves - Diretora Técnica
Eneida Maria de Oliveira - Diretora Administrativa Financeira

Gerência de Desenvolvimento de Seres Humanos
Gerência de Marketing, Comunicacao e Relacionamento

Inajara Marques Amorim
Conteudista

0800 570 0800
65 9901-6167
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