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A tecnologia vem mudando nossas vidas  
e os negócios já há algumas décadas. 
Constantemente surgem inovações que visam otimizar  

a produtividade, reduzir custos, estreitar relacionamentos  

e ampliar o poder da comunicação. Faz todo sentido, portanto, 

que estabelecimentos como bares, restaurantes, pizzarias, 

hamburguerias, churrascarias e padarias incluam cada vez  

mais soluções tecnológicas em seus processos.

A pandemia do novo coronavírus escancarou a necessidade  

de os estabelecimentos de alimentação fora do lar promoverem 

uma completa transformação digital, em que a tecnologia passa  

a ter um papel estratégico nos processos com o objetivo  

de melhorar o desempenho e alcançar melhores resultados.

Ao contrário do que muitos ainda pensam, transformação  

digital não é um tema do futuro. É um tema do presente  

(quase do passado!) – isso significa que quem não está  

se mexendo nessa direção pode já estar perdendo espaço. 
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Os hábitos de consumo mudaram, a agilidade  
passou a ser um ativo ainda mais valorizado  
e os negócios tiveram de rever suas finanças  
e de se reinventar com equipes muito menores.

De acordo com Helena Costa de Andrade, gestora de projetos 

de alimentação fora do lar do Sebrae-SP, neste período ficou 

nítido como os negócios que já tinham processos digitais mais 

estruturados saíram na frente, e a concorrência entendeu que 

essa transformação, além de necessária para sobrevivência 

dos estabelecimentos, traz uma série de vantagens, como você 

poderá conferir neste guia.  

A boa notícia é que o mercado está repleto de opções  

de softwares, soluções e aplicativos com as mais diversas 

funcionalidades, além de sistemas integrados de gestão,  

nem sempre acessíveis aos menores empreendimentos do ponto  

de vista financeiro. Os preços também variam, o que permite  

que cada estabelecimento faça escolhas de acordo com seu perfil.

Quer conhecer melhor as vantagens de promover uma 

transformação digital em seu negócio? Então aproveite este  

guia que preparamos para ajudá-lo a melhorar o desempenho  

do seu estabelecimento a partir do uso de tecnologias  

em determinadas etapas e áreas do seu bar ou restaurante.
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Promover uma transformação digital no seu negócio não  

é algo simples ou rápido. Envolve, em primeiro lugar, uma 

decisão, em geral associada à percepção de benefícios que  

a mudança é capaz de trazer.

Essa mudança, porém, não é apenas do ponto de vista prático: 

também depende de alterações na forma de pensar o negócio 

(o tal “mindset”!), já que além de mexer nas estruturas e 

nos recursos das empresas, a transformação bem-sucedida 

depende de modificações na cultura e na organização interna. 

Em que áreas essa transformação digital pode ocorrer dentro 

dos estabelecimentos de alimentação fora do lar? Em uma 

série delas, desde as mais internas, que não ficam sob o olhar 

do público, quanto naquelas que também incluem os clientes, 

como é o caso das relações que ocorrem dentro do salão  

dos restaurantes e nas mesas e balcões dos bares. 

4

Eixos da Transformação Digital  
em Bares e Restaurantes
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Este guia foi dividido em capítulos que representam os principais 

eixos da transformação digital para bares e restaurantes. Ou seja, 

são os pontos que devem ser priorizados para promover esta 

mudança de forma eficiente. Cabe ao empresário avaliar quais 

transformações fazem ou não sentido para seu negócio e quais 

são as mais urgentes de serem promovidas. São eles: 
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Impossível começar este guia por qualquer outra etapa que  

não seja atendimento ao cliente e comunicação. Afinal de contas, 

um estabelecimento sem clientes não existe. Ainda que este cliente 

não esteja presente fisicamente, como os meses de quarentena  

nos mostram. A comunicação não se dá apenas presencialmente. 

Por isso, é preciso ter estratégias e regularidade na comunicação 

digital com os consumidores, sejam eles já clientes ou público-alvo.

De acordo com Helena Costa de Andrade, do Sebrae-SP, o mínimo 

para bares e restaurantes é ter uma conta de WhatsApp Business  

e um perfil no Instagram. Estabelecimentos focados no público 

jovem também podem engajar seu público-alvo por meio do TikTok. 

“Não precisa estar em quatro redes distintas se não tiver fôlego 

para fazer muito bem feito em todas elas, com o padrão desejado,  

a regularidade necessária e conseguindo interagir com seu público.”

Aqui dividiremos o tema em dois blocos: o primeiro  

tratará da comunicação por meio do WhatsApp  

e o segundo, do relacionamento que ocorre por meio  

das redes sociais, com especial atenção ao Instagram.
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• Definir responsável pelo atendimento.

• Tornar o canal profissional, com logo  

do negócio e informações sobre horário  

de funcionamento.

• Automatizar mensagens-chave, para  

resposta automática nos momentos  

em que o restaurante estiver fechado  

ou quando o volume de pedidos estiver  

grande e o tempo de espera foi maior  

do que o habitual.

• Usar “catálogo”, que funciona  

como uma vitrine em que é possível  

dispor cardápio e fotos dos pratos.

• Explorar “status”, similar à função  

Stories do Instagram, para publicar pratos  

do dia, cupons de desconto e promoções.

• Categorizar clientes utilizando recurso  

de “etiqueta” para criar listas de transmissão 

conforme perfil e interesse de cada um,  

por exemplo, “quem sempre pede aos fins  

de semana”

• Tentar “humanizar” o atendimento  

a partir do histórico de conversa e consumo:  

chame o cliente pelo nome, identifique 

últimos pedidos via sistema CRM  

e pergunte, por exemplo, se é o de sempre,  

se continua querendo determinada alteração 

ou alguma porção extra que ele sempre pede.

WhatsApp 
Business
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• Trabalhar com planejamento prévio e 

mesclando tipo de postagem no feed: às 

vezes produto/promoção, às vezes inspiração 

ou humor, apresentando processos internos 

(recebimento e armazenamento  

de insumos, higienização do espaço, cozinha 

operando, equipe criando novidades).

• Também é importante contar a história  

do negócio, seu propósito e quem está por 

trás do estabelecimento, seja por texto ou 

vídeo. Isso gera identificação e aproximação.

• Manter neutralidade diante de assuntos 

polêmicos, inclusive no perfil pessoal  

do dono do estabelecimento. 

• Trazer para o feed publicações que estejam 

ligadas a temas do momento; por exemplo,  

se algum prato de reality show culinário  

fizer muito sucesso, que tal criar uma  

releitura e divulgar? 

• Neste segmento, é importante  

fazer Stories diariamente.

• Investir em fotos de qualidade, 

 com boa luz e enquadramento.

• Utilizar ferramenta Reels (similar ao TikTok) 

quando o público tiver menos de 30 anos.

• Colocar link na bio para WhatsApp Business 

ou para loja virtual nos aplicativos de entrega. 

• Utilizar IGTV para vídeos de assuntos  

em que quer se aprofundar; por exemplo, 

falar sobre benefícios da culinária vegana.

• Promover lives como forma de estreitar 

relacionamento com o público. Definição  

dos temas depende do perfil dos seguidores,  

e é interessante promover enquetes  

via Stories para que o consumidor opine.

• Analisar públicos que possam ser  

impactados por meio de campanhas  

de marketing, que permitem  

segmentações bastante específicas. 

Instagram
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Se você fez seu trabalho direitinho até aqui,  
vale seguir neste capítulo para ler sobre como  
aplicar a transformação digital ao processo  
de reservas do seu estabelecimento.

Parabéns, sua comunicação por WhatsApp e Instagram  

foi eficaz e seu estabelecimento está cheio. É tudo  

o que todo o empresário deseja, certo? Filas na porta  

parecem atrair cada vez mais clientes e são a melhor 

propaganda gratuita que um restaurante pode ter.   

Mas.... Os tempos são outros e filas na porta e salão cheio  

não são mais a realidade. 

Para manter o volume de frequência e de vendas, é preciso  

um novo planejamento, em que os estabelecimentos  

atinjam a lotação máxima permitida por um período  

maior de tempo (mais turnos). O caminho, portanto,  

é trabalhar com reservas, hábito ainda não incorporado  

na rotina dos brasileiros.  
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Até agora, as reservas eram feitas apenas em ocasiões 

muito especiais ou na visita a estabelecimentos  

muito sofisticados que só trabalham desta forma.

Agora, de acordo com os especialistas, este  

procedimento ganhará cada vez mais espaço, já  

que os salões devem trabalhar com número reduzido  

de mesas e as aglomerações não são aconselhadas.  

As reservas são uma forma de atrair os clientes de  

forma controlada, explorando mais faixas de horário. 

Os aplicativos de reservas, como The Fork e Get In,  

são uma ferramenta de apoio neste cenário. Neles, cada 

estabelecimento determina suas próprias regras: reserva 

tradicional, oferta de descontos de 30% a 50% para quem 

faz a reserva, entrar em uma lista virtual de espera com 

interface para o Waze para que o cliente chegue apenas  

no horário em que sua mesa já esteja disponível.  



Cardápio e  
Autoatendimento2.
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Conseguiu organizar um bom fluxo de clientes no seu 

restaurante por meio de reservas? Excelente! Agora é hora  

de levar a transformação digital para dentro do salão! 

Para evitar o manuseio de materiais físicos e reduzir  

a interação entre clientes e garçons, muitos estabelecimentos 

estão aderindo ao cardápio digital. Uma das opções é por 

meio de tablets entregues aos clientes quando se sentam  

à mesa. A outra, por meio de QR Codes disponibilizados  

em cada mesa que dão acesso ao cardápio via celular  

do próprio cliente. 

O processo é o mesmo nos dois casos: ao clicar nos pratos  

e bebidas escolhidos, os pedidos vão diretamente para  

a cozinha – que, em alguns estabelecimentos, já contam  

com um monitor que joga os pedidos na tela de forma 

ordenada (por mesa, por ordem). Alguns aplicativos  

já permitem interação com o sistema de pagamento.  
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A dinâmica reduz a quantidade de interação entre cliente  

e garçom, garçom e cozinha, garçom e caixa, além de permitir 

uma otimização da equipe, que gasta menos tempo rodando 

entre as mesas para anotar pedidos, e o controle do usuário 

com relação aos seus gastos no local. 

Ainda falando sobre cardápios, sua digitalização também  

é uma estratégia interessante para atrair o público.  

Você sabia que muita gente deixa de ir a certos restaurantes 

quando não consegue conhecer previamente as opções  

e os preços do cardápio? 

Também com o objetivo de agilizar os processos,  

reduzir o contato entre cliente e equipe do estabelecimento,  

otimizar o trabalho da equipe e promover um giro  

mais rápido das mesas do salão, algumas redes de comida 

rápida estão aderindo aos totens de autoatendimento.  

A tendência é que se popularizem, com preços mais  

acessíveis a estabelecimentos menores. 

Autoatendimento
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Seja para quem consumiu no salão e fez o pagamento via  

QR Code ou aplicativos como PayPal ou para quem preferiu 

usar a tecnologia para pedir comida via delivery, a tecnologia 

vem avançando muito no quesito pagamento. Já há alguns 

anos, inovações que visam reduzir o volume de fraudes  

e clonagens, ampliar a velocidade e a segurança das transações 

financeiras e melhorar a experiência dos clientes. A pandemia 

sem dúvida também acelerou a transformação digital  

dos meios de pagamento. 

Agora, pagamentos por aproximação ou via QR Codes 

ganharam os holofotes, porque permitem a realização  

de pagamentos sem manuseio ou contato físico. E estes  

meios só são viáveis porque boa parte da população  

dispõe de smartphones, o que permite a criação de tantas 

opções baseadas em softwares e dispensa a necessidade 

de terminais físicos. 
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No caso dos aplicativos de delivery, o cliente pode fazer 

o pagamento ao concluir o pedido, incluindo os dados 

dos cartões de débito ou crédito ou até mesmo do cartão 

vale-refeição. Quanto mais opções de pagamento os 

estabelecimentos oferecerem, maior a chance de atraírem 

consumidores de perfis diversos. Aqueles restaurantes  

que até pouco tempo só aceitavam pagamento em  

dinheiro e se recusavam a aderir aos cartões em função  

das taxas cobradas foram obrigados a rever suas políticas. 

O pagamento por aproximação já havia crescido cinco  

vezes de março de 2019 a março de 2020, início  

da pandemia no Brasil, de acordo com dados de pesquisa 

publicada em maio pela Visa Consulting & Analytics. 

Ele acontece por meio de uma tecnologia chamada Near 

Field Communication (NFC, que em português significa 

comunicação por campo de proximidade), que permite  

Aproximação
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o pagamento via aproximação da máquina de pagamento 

com o cartão, o celular ou até mesmo de uma pulseira, opção 

que alguns emissores de cartão de crédito já disponibilizam 

para seus clientes (caso do Santander Pass e do Visa Bradesco). 

Os aparelhos celulares de nova geração já contam com  

a tecnologia NFC, e para usá-lo para fazer pagamentos,  

basta cadastrar o usuário e seu cartão na plataforma de 

pagamento do celular (Apple Pay, Samsung Pay e Android Pay). 

Os pagamentos por meio de QR Codes em lojas físicas 

também estão em alta. Trata-se de um código de barras 

bidimensional que pode ser lido por qualquer dispositivo  

com câmera. A transação é simples e instantânea:  

depende apenas de o cliente posicionar a câmera  

do celular para que o código seja escaneado. 

Algumas das principais opções de pagamento online  

no mercado são Iti Itaú, Mercado Pago, PicPay e PagSeguro. 

No caso do PicPay, por exemplo, os recursos básicos estão 

presentes: recarga de celular, transferência de dinheiro, 

pagamento de contas e compras presenciais (desde  

que o estabelecimento conte com QR Code do PicPay).  

Uma inovação desta marca é oferecer também um 

rendimento ao saldo da carteira digital do usuário. 

Pagamento Online

Crescimento

A operadora de pagamentos por celular PicPay  

afirma terem sido abertas 3 milhões de contas  

no país entre março e maio de 2020, atingindo  

20 milhões de usuários no país. A tendência, de acordo  

com os especialistas, é a redução cada vez maior  

no pagamento utilizando papel-moeda.
 

Outras duas inovações a caminho são o recurso  

de pagamento e transferência dentro do aplicativo  

WhatsApp e o PIX, novo sistema de pagamento  

instantâneo em desenvolvimento do Banco Central. 
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Não há mais espaço para restaurantes amargarem  

perdas financeiras por controlar mal seus estoques  

e errar no volume de pedidos com os fornecedores,  

para mais ou para menos. Nesta etapa específica,  

a transformação digital é simples de ser adotada  

e reduz substancialmente as perdas. 

Existem programas, como GrandChef e GestãoClick, 

que ajudam os estabelecimentos de alimentação  

a fazer este controle a partir das informações  

que constam da ficha técnica de cada prato.  

A cada pedido feito, os programas recalculam  

o que há em estoque, permitindo um controle 

automático das quantidades consumidas e do  

que ainda resta no estoque, evitando desperdício de 

ingredientes, falta de insumos e perda financeira. 
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Para que este controle seja eficiente, é preciso rigor  

no abastecimento das informações do sistema e análise 

criteriosa dos dados, o que permite entender, por exemplo, 

se há pratos com baixíssima demanda que eventualmente 

devam ser excluídos do cardápio ou se há opções que  

estão deixando de ser ofertadas por falta de insumos.  

O acompanhamento das informações permite  

definir melhor periodicidade das compras e quantidade  

de cada ingrediente. 



Aplicativos  
de Entrega5.
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Os aplicativos de entrega trouxeram uma mudança 

significativa na vida dos consumidores. Antes, para 

pedir comida, era preciso ter uma gaveta cheia de 

folhetos de lanchonetes e restaurantes e dar sorte 

para que o telefone do estabelecimento não desse 

ocupado justamente na hora da sua fome.  

Entre 2018 e 2019, de acordo com uma pesquisa 

efetuada pela empresa de inteligência em negócios 

SEMrush, o Brasil foi um dos países com maior 

crescimento no setor de delivery de alimentos  

no mundo, e os apps deste tipo aumentaram  

o número de usuários em 20% no último ano.  

No período da pandemia, houve um crescimento  

de 700% em instalações de apps dessa categoria 

entre os paulistanos, segundo a AppsFlyer,  

empresa de marketing digital.
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Alguns permitem a contratação apenas do serviço  

de marketplace, em que cada restaurante cria sua loja  

virtual dentro do aplicativo, mas a maioria só oferece  

o modelo combinado de marketplace e serviço de entrega.

Para decidir se vale a pena utilizá-los em seu restaurante,  

é preciso avaliar do ponto de vista financeiro, já que  

as taxas ficam entre 25% e 30%, e estratégico, considerando 

volume de vendas. Também é preciso ter em mente  

que o estabelecimento não tem acesso à base de clientes  

que “conquista” por meio do aplicativo. 

Os chatbots já aparecem como tendência também  

no ramo de alimentação. Os robôs construídos por meio  

de inteligência artificial conseguem conversar com clientes 

que querem fazer pedidos de delivery por meio de chats  

no WhatsApp ou em redes sociais, como o Facebook.  

A automatização permite, por exemplo, que eles anotem  

Inteligência Artificial
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e encaminhem pedidos. Em horários de pico, quando  

os telefones fixos estão congestionados, a estratégia  

pode ajudar a otimizar o trabalho da equipe e evitar  

que os pedidos se percam e que os clientes “desistam”  

de fazer o pedido naquele estabelecimento. 

No caso de estabelecimentos que optam por seguir 

com esquema próprio de entrega, seja com equipe fixa  

ou com entregadores avulsos, contratados por corrida,  

uma forma de otimizar o trabalho é via integração  

com o Google Maps para traçar rotas inteligentes  

e evitar múltiplas corridas para localidades próximas. 

Otimização Logística
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Como ter todas as informações das diversas áreas  

do seu negócio sempre à mão e devidamente atualizadas  

e integradas? A resposta está nos softwares ERP  

(Enterprise Resource Planning), sigla em inglês  

para sistema de integração de gestão empresarial.  

Eles possuem diversos módulos, passando por questões 

contábeis, fiscais, logísticas, serviços e estoque. 
 

Esses sistemas se aplicam muito bem ao universo  

da alimentação fora do lar, permitindo aos empresários  

ter uma visão integrada do negócio, com os dados  

das diversas áreas conversando entre si e gerando  

as intersecções necessárias. Para isso, no entanto,  

precisam ser regularmente abastecidos com dados. 

menu
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Apesar de não serem novos, seguem evoluindo  

e agregando cada vez mais funcionalidades e conexão  

com diversos softwares e aplicativos. Por vezes,  

contemplam várias das etapas mencionadas  

anteriormente, o que faz variar seu custo também.  

Para exemplificar, há sistemas que permitem controle  

do delivery, controle de ocupação das mesas, geração  

de senha automática para pedidos de take away,  

ficha técnica de cada prato e controle de estoque,  

análise de ticket médio, emissão de cupons promocionais,  

criação de aplicativo próprio e gestão do negócio  

a distância por meio do celular.

Alguns exemplos de softwares de gestão para 

estabelecimentos de alimentação fora do lar  

são Programa Consumer, MenuDino e MisterChef.



Dicas para  
melhorar  
as vendas  
e gestão do  
seu negócio

O Blog Ultragaz Empresas conta com uma série de conteúdos dirigidos 

a bares, restaurantes, pizzarias, padarias, hamburguerias e confeitarias.  

Lá, você encontra materiais que abordam desde questões ligadas à gestão 

dos negócios até temas ligados a estrutura e equipamentos, treinamento  

de equipes, produtividade e consumo eficiente. 
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