
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Introdução 
 
 
Nos últimos meses temos acompanhado grandes mudanças no mundo. Forçados 
pelo novo cenário imposto pela COVID-19, pessoas e empresas estão na corrida por 
aprendizado, adaptação e reinvenção. Nesse sentido, no mercado food service a 
adoção do serviço delivery foi um dos principais meios para que muitas empresas 
pudessem se manter economicamente ativas, honrando seus compromissos e 
suprindo os clientes.  
 
Para quem já atendia delivery, o grande impacto deste momento ficou por conta 
do aumento da concorrência, já que o isolamento social desperta nas pessoas o 
desejo de experimentar coisas novas, dentro de seus lares. Assim, hoje a pizza, o 
hambúrguer e a esfiha, tradicionalmente compradas no delivery, compete com 
inúmeros pratos das mais variadas especialidades e dos mais renomados chefs de 
cozinha do Brasil e do mundo.  
 
Para quem não atendia delivery, o principal desafio é se adaptar a um novo 
processo de trabalho. Questões como tempo de preparo, embalagens, interação 
com o entregador, analise de cobertura geográfica, cálculo de custos com entrega e 
relacionamento com as plataformas digitais, são apenas alguns exemplos de fatores 
dos quais essas empresas precisam entender e se adequar rapidamente.  Tudo isso, 
sem perder o foco na qualidade. 
 
O importante é entender que o delivery não é apenas uma alternativa pontual para 
contornar os problemas causados pela pandemia. Para muitas empresas, esse 
serviço permanecerá e para mantê-lo, de forma estruturada e rentável, é preciso 
entender a dinâmica do negócio. Será preciso migrar da situação emergencial para  
profissional.  
 
Com a missão de contribuir com esse público nasceu o projeto SOS Delivery. 

 

 

Boa leitura! 

 

 

 



Case 

 
A qualidade do produto final é sem dúvida uma das maiores preocupações de quem 
atua no food service.  Evidente que em ambos os serviços, salão ou delivery, a 
expectativa sempre é garantir que o cliente tenha a melhor experiência com a 
refeição, no entanto, no delivery essa atenção deve ser redobrada, pois muitas vezes 
o que impacta na qualidade são os aspectos externos, que quando não controlados, 
são difíceis de identificar, gerando perdas irreversíveis de clientes potenciais, além 
de custos adicionais.  Para entender melhor esse conceito, veja o exemplo a seguir.  
 

“Durante um almoço de negócios, Ana teve o privilégio de conhecer um 
renomado restaurante e, muito satisfeita com a experiência, 
compartilhou suas impressões com os amigos e com a família. Agora, 
em isolamento social, Ana descobriu que esse restaurante está 
trabalhando com delivery e  achou uma excelente oportunidade para 
que seus familiares e  amigos também pudessem experimentar do 
prato que ela tanto elogiou. Assim fez grande divulgação entre seus 
contatos e estimulou a compra. No dia do pedido, a família criou toda 
uma expectativa, mas o resultado foi uma série de frustrações. 
Primeiro, a entrega atrasou 40 minutos. Depois, o visual do prato não 
estava de acordo com as imagens divulgadas, muito menos com as 
lembranças que Ana tinha. Por fim, o prato também estava frio. Se 
fosse um atendimento presencial, certamente Ana chamaria o garçom e 
reclamaria, mas estando a distância ela achou que qualquer ação 
levaria tempo demais para ser corrigida. Resultado, Ana entendeu que 
o problema estava na entrega, mas saber isso não muda a percepção 
dos demais, que já haviam se frustrado e criado um má impressão da 
marca”.  
 
Atraso, prato frio e visual desagradável, três aspectos externos que impactaram na 
percepção da marca. Apesar da história acima ser fictícia, já vimos muitos casos reais 
bem similares, todos sofrendo por fatores indiretos.  Por isso, o delivery é muito mais 
do que contar com um chef renomado, ingredientes de qualidade e pratos 
condecorados, para ter sucesso nesse serviço é preciso dominar a estratégia, onde 
saber unir agilidade e qualidade é imprescindível.  
 
Pensando nesse desafio, selecionamos 5 passos que consideramos essenciais para o 
sucesso do delivery. 



 

 
 
 
 
 

5 PASSOS PARA MIGRAR  
DO DELIVERY EMERGENCIAL  

AO PROFISSIONAL  

 
 
 

  



1. Planejar 
 

O primeiro passo para ter sucesso na sua operação é realizar um bom planejamento. 
Nessa etapa, você deve definir como serão os processos e fluxo de trabalho. 
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 Funcionamento: Quais serão os dias e horário de atendimento. 
 Regiões de atuação: Defina o limite de atendimento (cobertura geográfica). 

Quando houver ampla abrangência, defina como você dará conta de atender 
todos os clientes. O serviço de dark kitchens pode ser uma excelente 
alternativa.  Sobre esse item falaremos um pouco mais a seguir. 

 Como será o serviço de entrega: Próprio ou terceirizado? 
 Como será a divulgação e venda: Direta ou via aplicativos? 
 Definia formas de pagamento: Quando em dinheiro, o entregador precisa de 

troco e quando em cartão precisa investir em máquinas o suficiente para 
atender a demanda, simultaneamente.  

 Os alimentos serão preparados na hora ou serão congelados? Essa 
definição ajuda na escolha dos equipamentos ideais para sua operação.  
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2. Definir  cardápio e embalagens 
 

Muitas vezes é inviável oferecer no delivery todo o cardápio do salão. Por isso, 
comece fazendo uma análise de cada prato, seus ingredientes e características.  
Depois disso, procure definir quais são as embalagens ideais para conservar o prato 
da melhor forma, garantindo que ele mantenha a temperatura ideal desde o fim da 
produção até chegar ao cliente.   
 
Separe adequadamente os pratos quentes dos frios, além dos molhos e bebidas.  
 
Faça teste com uma ou mais embalagens e avalie como o prato chega ao destino 
final.   
 
O alimento deve chegar sempre em boa aparência, sem que a comida esteja 
misturada ou com embalagem amassada.  
 
Lembre-se que durante o transporte, as embalagens podem ficar uma sobre a outra, 
por isso é preciso pensar em alternativas que diminuam impactos. Personalizar a 
embalagem também é importante, pois demonstra um cuidado adicional e zelo com 
a marca.  
 
Uma das alternativas que está 
sendo bem adotada por 
restaurantes da alta 
gastronomia é a finalização do 
prato pelo próprio cliente.  
Nessa versão do semipronto, 
molhos e ingredientes são 
enviados a parte, junto com 
uma receita ou um vídeo do 
chef ensinando como finalizar. 
 
Essa opção, além de trazer uma 
interação e pessoalidade entre o 
estabelecimento e o cliente, 
também evita problemas com a 
estética do prato.  
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3. Investir em equipamentos de qualidade 
 

O delivery requer agilidade, com qualidade, por isso os equipamentos de cozinha 
precisam ser bem pensados, pois são importantes aliados  para garantir um bom 
fluxo de trabalho.  
 

Como mencionado na etapa de planejamento, é importante definir 
se os alimentos serão preparados na hora ou serão congelados, 
pois para cada processo existe um tipo de equipamento mais 

adequado. Por exemplo, empresas que oferecem alimentos 
fritos que serão preparados na hora do pedido, precisam contar 
com Fritadeiras Industriais que aqueçam rapidamente, produzam 
grandes volumes e mantenham a qualidade do óleo e do 

alimento.  
 

Para quem vai trabalhar com 
alimentos congelados, o indicado é 

seguir a técnica de Cook & Chill, que proporciona 
segurança e qualidade alimentar, conservando sabor 
e proteínas dos alimentos. Para realizar essa técnica, 
dois equipamentos são essenciais, o Ultracongelador 
e Forno Combinado.  

 
Observe que para cada técnica existe um equipamento 
indicado, por isso antes de adquirir qualquer item, a 
orientação é sempre procurar a opinião de um 
especialista.  
 
Nesse caso, os consultores de cozinhas industriais são 
de vital importância, pois eles ajudam a montar a 
cozinha, de acordo com os objetivos e processos do seu 
negócio.  
 

  



4. Calcular custos e investir em tecnologia  
 

O custo do prato entregue é completamente diferente do custo do prato no salão e 
errar nessa conta pode inviabilizar a operação. É preciso considerar todos os custos 
envolvidos: 

 
 Embalagem 
 Divulgação 
 Taxas de aplicativos terceiros 
 Investimento em aplicativo próprio 
 Serviço de entrega 
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Também é importante realizar alguns investimentos que darão agilidade a operação. 
Por exemplo, investir num sistema de controle de dados, sincronizado ao 
atendimento é uma alternativa, assim como a produção de um cardápio digital que 
torna mais fácil a navegação do cliente e melhore a exposição de seus produtos.  
 
No delivery é muito comum o cliente pedir repetidamente o mesmo prato para ser 
entregue num mesmo endereço. Com um sistema de controle, sincronizado a 
telefonia, além de ser possível antecipar as informações, dando agilidade ao 
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atendimento, você demonstra ao cliente que a sua empresa é organizada e conhece 
suas preferências. Por exemplo, ao receber uma ligação da Ana, no número “X”, que 
já está cadastrado no sistema, você pode perguntar a ela se o pedido será do mesmo 
prato que foi adquirido na última compra e se a entrega será realizada no mesmo 
endereço.  
 
 
Esse é um pequeno exemplo de como investir em tecnologia pode ajudar a dar 
qualidade no atendimento da empresa e melhorar a experiência do cliente. No 
entanto, lembre-se que todos os custos devem ser devidamente calculados para 
definir o valor final de cada prato.  
  



5. Fazer controle de qualidade 
 

Procure estabelecer um canal de relacionamento direto com o cliente e demonstre 
que mesmo a distância existe uma preocupação em ouvir o que ele tem a dizer. No 
caso do delivery, uma breve pesquisa de satisfação pode ser um meio de controlar a 
qualidade. Avaliação essa que deve ser realizada a cada entrega, preferencialmente 
pelos meios online, tais como site ou aplicativo. 
 
Essa pesquisa pode ser feita de maneira muito simples, uma sugestão é mandar uma 
carta junto com a entrega, agradecendo ao cliente pela preferência, desejando que 
ele tenha uma boa refeição e, por fim, requisitando que compartilhe suas opiniões 
nos canais recomendados.   
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Lembre-se que o foco da pesquisa é estabelecer um padrão de qualidade, por isso, 
procure saber sobre tempo de espera, se o alimento estava na temperatura 
adequada, se a embalagem chegou violada e se o prato atendeu as expectativas.  A 
cada avaliação negativa, trace planos de melhoria e de um retorno ao cliente.  
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COMO CONCILIAR 

O DELIVERY  
COM O SALÃO 
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Agora que você sabe que o delivery é uma boa alternativa para ampliar a 
rentabilidade do seu estabelecimento e da importância de profissionalizar a 
operação, outro fator que precisa ser pensado é sobre como será a junção dos dois 
serviços (salão e delivery), quando o isolamento social for flexibilizado.  
 
Como apresentamos, o delivery profissional requer alguns critérios específicos e 
muitas vezes é inviável conciliar as duas operações no mesmo ambiente. Um 
exemplo de problema encontrado nesse modelo misto de negócio é  a questão de 
ter um espaço para entrada dos clientes do salão e ter uma área exclusiva para 
atender os entregadores, tudo isso funcionando de forma sincronizada e organizada. 
Esse é um dos motivos, que está fortalecendo as dark kitchens no segmento delivery.  
 
Dark kitchens é o termo utilizado para identificar operações do food service que 
atuam exclusivamente com delivery, sem salão, ou seja, o cliente não é atendido no 
estabelecimento. O grande diferencial é que, em geral, as dark kitchens são 
administradas por uma empresa especialista em operar cozinhas 
profissionais dedicadas para o serviço de entrega, onde a estrutura pode ser 
compartilhada por diversas marcas e especialidades gastronômicas, ou seja, a sua 
marca, pode contar com a estrutura da Dark Kitchen para ampliar o seu 
negócio.  Tudo isso requer menos investimento do que manter as duas operação 
em conjunto e ainda  gera uma série de benefícios aos empresários. Dentre eles: 
 

 Redução nos custos de estrutura (imobiliário, equipamentos, instalações em 
geral e decoração); 

 Eficiência logística; 
 Ganhos de escala; 
 Ampliação da área de atuação / entrega (regiões); 
 Rapidez no atendimento ao cliente. 
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CONCLUSÃO 
 

 
Os caminhos apontam que teremos um novo normal após o COVID-19. Aqueles que 
sabem se adaptar rapidamente, sairão na frente, mas isso não significa que o 
negócio se manterá estável ou rentável. Apenas a busca pela melhoria contínua e 
profissionalismo serão armas para manter negócios prósperos e sólidos.  
 
Para quem é novo no delivery, esperamos ter contribuído com essas dicas e 
orientações. Todo esse conteúdo também está disponível  em vídeo, no Canal da 
Cozil no Youtube. Assista e tenha acesso a dicas extras! 
 
 

 
Assista \cozilnews 

 

   
 
 
 
Agradecemos a leitura e até a próxima! 
  



 
O SOS Delivery é uma iniciativa da Cozil, 

empresa especializada em equipamentos para cozinhas profissionais.  
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