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Tecnologia auxilia adaptação
rápida de restaurantes ao
delivery com mínimo de
perdas
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Sistemas fazem diagnóstico completo dos pratos que podem vender mais e calculam quanto será gasto com
taxas e logística.| Foto: Bigstock
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O delivery é uma das principais saídas encontradas pelos restaurantes

para conter as perdas provocadas pelo isolamento social e passou a ser

adotado até mesmo por estabelecimentos que não tinham nenhuma

experiência em entrega em domicílio.

Com os salões fechados, os empreendedores tiveram que se adaptar ao

formato para levar seus pratos aos clientes con�nados em casa. Exemplos

disso não faltam: Jun Sakamoto, dono de uma estrela Michelin; Marcos

Levi do Veríssimo e Quintana; o grupo renomado Figueira Rubayat; e as

redes Bubble Mix e Tropical Banana, além de outros. Todos passaram por

uma transição muito rápida de formatos que só atendiam no salão para

uma operação totalmente focada na entrega.

Implementar um serviço de delivery exige o controle e medição insumos,

saber quais pratos mais rentáveis, de�nir a logística de operação, o raio de

entrega da comida, os gastos com taxas de aplicativos e serviços de

pagamento, entre tantos outros itens.

Conheça dois sistemas de gestão que fazem um diagnóstico completo do

restaurante e ainda auxiliam em toda a operação interna, desde o

gerenciamento de estoque e �chas técnicas até as contas a pagar e a

receber. São opções com implantação grátis por um período de testes e

mensalidades a partir de R$ 98,91 dependendo das funcionalidades

contratadas.

ERP Everest

Criado há quatro anos pela softhouse curitibana ACOM Sistemas, o ERP

Everest faz uma integração de todos os processos do restaurante,

emitindo relatórios gerenciais sobre faturamento, tíquete médio,

produtos mais vendidos e margem de lucro, entre outros recursos, que



permitem a tomada de decisões estratégicas - inclusive se vale a pena ou

não investir em um delivery.

Eduardo Ferreira, sócio e diretor comercial da empresa, a�rma que o

sistema começa fazendo um diagnóstico completo da operação para

de�nir quais pratos podem performar melhor no delivery e quanto vão

custar e render para o restaurante.

O sistema classi�ca os pratos em:

1- não vende e não rentabiliza.

2- não vende, mas rentabiliza.

3- rentabiliza, mas não vende muito.

4- vende e rentabiliza muito.

"Chamamos de Engenharia de
Cardápio, onde o dono do negócio
consegue avaliar seus produtos em
quatro partes a partir da demanda
e da rentabilidade dos produtos,
com um grá�co que analisa todos
os dados e aponta porque um
determinado prato está ou não
vendendo e rentabilizando", diz.



O Everest detalha quais produtos do cardápio devem ser repensados e quanto é possível cobrar por eles.|
ACOM/divulgação

A partir dos relatórios gerados, o empresário pode de�nir quais pratos

devem ser colocados no delivery sem risco de não venderem. Foi assim

que o estrelado chef paulista Jun Sakamoto passou a servir na casa dos

clientes depois que seu restaurante foi fechado pela quarentena. O delivery

já corresponde a 50% do faturamento dele.

O ERP Everest faz também um estudo de quais regiões podem ser

atendidas pelo restaurante (por conta do deslocamento, já que o prato

continua cozinhando dentro da embalagem), o quanto um produto vai ou

não ser afetado dependendo do tempo do dia, e calcula inclusive as taxas

cobradas pelos aplicativos de marketplace e dos cartões de crédito e

débito, integrando as contas as �nanceiras para saber quanto será pago do

valor de cada prato -- o Custo de Mercadoria Vendida (CMV) de cada

produto.

A implantação do ERP Everest custa mensalmente entre R$ 1 mil e R$

1.500 com o diagnóstico de redução de custos de toda a cadeia, análise de

uso do time do restaurante, perdas, entre outros.

Serviço:

ERP Everest

http://acomsistemas.com.br/


Curitiba: Rua Carneiro Lobo, 468, 10º andar, Batel. (41) 3303-0050.

São Paulo: Al. Santos, 415, 11º andar, Cerqueira Cézar. (11) 4810-5656.

DeliveryPlug

Criado recentemente pela ConnectPlug, também de Curitiba, o

DeliveryPlug centraliza em apenas uma plataforma todo o sistema de

gestão de delivery, com preci�cação dos pratos, gestão de horários e da

área de entrega, cadastro de clientes e central de pedidos pelo site próprio

e aplicativos.

O sistema é uma extensão do ConnectPlug, uma plataforma da própria

softhouse que faz uma gestão mais robusta de toda a operação do

restaurante, como estoque, �nanceiro, frente de caixa, notas �scais, entre

outros.

Victor Barbieri, responsável pelo marketing da ConnectPlug, explica que o

DeliveryPlug foi criado tanto para estabelecimentos que pretendem

começar a utilizar o serviço de delivery como aqueles que já fazem as

entregas em domicílio.

"O sistema ainda permite que o
restaurante tenha seu próprio site
ou aplicativo para pedidos de
delivery, divulgando para seus
clientes atuais e potenciais,
eliminando todo e qualquer tipo de
comissão dos marketplaces",
conta.



Existe também a possibilidade de utilizar ambas as soluções de forma

integrada, com gestão completa de ponta a ponta de todos os setores da

operação em apenas uma plataforma. Fazem parte do sistema as áreas de

vendas, delivery, estoque, �nanceiro, notas �scais, relatórios e diversas

outras funcionalidades para facilitar o controle diário do negócio.

A implantação do DeliveryPlug é gratuita por tempo limitado, por conta do

lançamento. Já o ConnectPlug tem um período de testes de 15 dias sem

custos, e depois passa a ter mensalidades a partir de R$ 98,91 dependendo

das funcionalidades contratadas.

Serviço:

ConnectPlug

Rua Coronel Dulcídio, 588, Batel, Curitiba. (41) 3040-5271 / (41) 3019-

1818.
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