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Os consumidores buscam cada vez mais conforto e agili-
dade. Pedir comida por telefone sempre foi comum, mas 
agora com os apps de delivery tudo pode ser entregue a 
domicílio com poucos cliques.

De acordo com o boletim “Serviços Delivery” do 
SEBRAE, o mercado de delivery no Brasil está em ascen-
são desde 2014. Na época, o país sediou a Copa do Mundo 
de futebol. Dois anos depois, sediou os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos. Os eventos geraram novas oportunidades 
para pequenos estabelecimentos.

Além dos eventos, três fatores proporcionaram o 
crescimento dessa categoria.

Introdução

Em primeiro lugar, o aumento do poder aquisitivo da 
população, principalmente da Classe ‘C’. Depois, o cres-
cimento do número de veículos nas ruas, o que dificulta 
a locomoção. Assim, os consumidores preferem não en-
carar esse trânsito, optando por esperar em casa. O que 
leva ao último ponto que é a valorização do consumidor 
por um serviço que proporciona rapidez e comodidade. 
Em 2016, 2 milhões de motoboys já rodavam pelas ruas 
do Brasil.

Além disso, de acordo com a Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (ABRASEL), o delivery de alimen-
tos faturou mais de R$10 bilhões em 2018.

http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/10/2014_07_02_BO_Junho_Servicos_Delivery_validacao.pdf
https://portaldotransito.com.br/noticias/moto/de-carona-icones-da-praticidade-motoboys-somam-mais-de-2-milhoes-no-pais/
https://portaldotransito.com.br/noticias/moto/de-carona-icones-da-praticidade-motoboys-somam-mais-de-2-milhoes-no-pais/
https://exame.abril.com.br/pme/guerra-entregas-startups-brasil/
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Expansão
A expectativa do mercado é otimista. É esperado que o ser-
viço de multi delivery quadruplique até 2021.

De acordo com o levantamento da plataforma de da-
dos Statista, somente em 2018 o mercado de entrega on-
line de comida faturou US$82,7 bilhões. A expectativa de 
faturamento até 2023 é de US$137,6 bilhões.

E é um ciclo virtuoso. Cada vez mais restaurantes e es-
tabelecimentos oferecem entregas a domicílio para consu-
midores que têm cada vez menos tempo e valorizam mais 
a comodidade.

Áreas de atuação
Os multi delivery são os aplicativos que entregam pratica-
mente tudo. Comida, remédios, artigos de pet shops, etc. 
Nesse cenário, o mercado está em constante expansão. 
Assim, por ser tão diversificado, ele possibilita que gesto-
res de apps façam parcerias com os mais variados tipos 
de estabelecimentos. Isso permite que o gestor passe a 
investir no nicho que mais se destaca na sua região.

Além disso, a parceria com supermercados, por exem-
plo, é cada vez mais comum. Pão de Açúcar e Carrefour 
começaram as atividades neste ano. O primeiro trabalha 
em parceria com o serviço de entregas James Delivery, en-
quanto o segundo faz parceria com o Rappi.

O serviço criou até uma nova profissão: o personal 
shopper. Ele é, basicamente, um funcionário do app de en-
tregas que fica no supermercado, recebe a solicitação, faz 
as compras e as entrega para o motoboy.

Como conseguir estabelecimentos 
parceiros?
Você deve pensar que para empresas consolidadas é mais 
fácil conseguir estabelecimentos parceiros para suas en-
tregas, não é mesmo? É aí que você se engana. 

Isso porque em muitas cidades, esses grandes aplica-
tivos de entrega se quer chegaram! 

Aproveite essa brecha deixada e supra essa necessi-
dade da sua região.

Em primeiro lugar, você precisa identificar seus par-
ceiros fazendo uma ampla pesquisa de mercado. Procure 
estabelecimentos que ainda não trabalham com delivery, 
estude os segmentos que mais vendem na sua cidade e 
se possível, faça uma pesquisa para descobrir qual servi-
ço os moradores da sua região mais gostariam de receber 
em casa.

Depois, invista em comunicação. Seu aplicativo pre-
cisa ser atrativo. É fundamental que você vá atrás de par-
ceiros, mas também é importante que eles cheguem até 
você e se interessem. Por isso, invista na comunicação do 
seu negócio.

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/especial-publicitario/acic/noticia/2019/03/27/conheca-o-novo-conceito-de-delivery-que-esta-na-mira-das-grandes-corporacoes.ghtml
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/empresas-de-alimentos-ousam-ao-apostar-na-comodidade-da-entrega-em-domicilio
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Explore redes sociais como Facebook e Instagram. A 
comunicação precisa ser efetiva. Além disso, um design 
agradável e intuitivo é fundamental. Nessa etapa, é inte-
ressante separar uma parte do orçamento para marketing 
e contratar profissionais especializados. Será um investi-
mento, não um gasto.

Por último, faça networking. Ele nada mais é do que 
estabelecer conexões, criar uma rede de contatos. Ainda 
que determinada empresa seja ideal para o seu delivery 
mas, por algum motivo, ainda não está pronta para o negó-
cio, crie um relacionamento com ela. Ser reconhecido pelo 
seu trabalho é importante e as chances do seu negócio 
virar referência e ser indicado são altas.

Um bom ambiente para fortalecer seu networking são 
as feiras especializadas. Esteja atento para eventos de mo-
bilidade urbana, delivery e empreendedorismo. Nelas você 
não só encontrará possíveis parceiros, mas também even-
tuais clientes.

E motoboys?
Primeiro você precisa ter preços menores que a concor-
rência. Muitos concorrentes dão aos motoboys apenas 
uma parte da taxa de entrega. Contudo, isso não motiva 
os motoboys.

Ao invés disso, cobre taxas maiores dos estabeleci-
mentos e deixe os motoboys com todo o lucro da entrega. 
Em contrapartida, cobre deles uma mensalidade fixa.

Por exemplo: a taxa média de entrega do seu aplicati-
vo é R$6,90 e o motoboy a recebe integralmente. Do outro 
lado, você cobra uma mensalidade de R$100 dele. Se ele 
fizer 15 entregas em um dia, ele já paga a mensalidade. 
Tudo que ele conseguir no resto do mês será só dele.

Assim, ele vai trabalhar menos e vai lucrar mais. 
Outra forma de engajar motoboys é premiando os mais 

eficientes. Ele precisa saber que, além de ganhar mais, ele 
terá outros benefícios trabalhando para o seu app. Por isso, 
ofereça prêmios para os motoboys que realizarem mais 
entregas em um determinado período de tempo.

Crie metas desafiadoras, mas não impossíveis. Dessa 
forma, eles ficarão logados no seu app por muito tempo, 
realizando mais entregas e ficarão contentes ganhando 
os prêmios.

Por último, ofereça descontos em estabelecimen-
tos parceiros. Por exemplo: se você faz entregas para 
uma loja de peças de carros e motos, converse com seu 
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parceiro sobre a possibilidade de oferecer descontos aos 
seus motoboys.

Assim, quando eles precisarem de alguma peça, vão 
comprar mais barato. A loja vai sair ganhando também 
porque o número de clientes vai aumentar, suprindo o des-
conto oferecido.

Apps de delivery regionais
Contudo, se engana quem acha que é necessário ter um 
grande e milionário aplicativo de entregas para entrar no 
mercado. Diversas cidades não estão na área de atendi-
mento desses grandes apps e carecem do serviço.

Nesse contexto, surgem os aplicativos regionais para 
atender as necessidades da sua comunidade. Como é o 
caso da Coolt Entregas, aplicativo de delivery de Londrina. 
A empresária Joseli Lopes criou o aplicativo e hoje tem 
parcerias com restaurantes, floriculturas, padarias e far-
mácias da cidade.

Um dos diferenciais da empresa é a forma variável de 
cobrança. O motoboy é pago de acordo com o número de 
corridas e distância. Logo, uma forma mais justa para to-
dos os lados. “A partir do momento que você dá a oportuni-
dade de cada empreendedor oferecer esse tipo de serviço, 
você transforma em um custo variável. Então, você está 
potencializando todos os negócios”, disse Joseli.

Outro exemplo de aplicativo de delivery regional é o 
Juma. O app fundado pela Bruna Baseggio atua em Porto 
Velho, Rondônia. Para ela, o serviço é prático e facilita a 
vida de muitas pessoas da região. “Foi ideal para a gran-
de demanda. Com apenas dois cliques solicita o motoboy 
mais perto".

O aplicativo tem parcerias com diversos estabeleci-
mentos. Assim, eles pagam integralmente a taxa de entre-
ga aos motoboys que, semanalmente, repassam um valor 
ao aplicativo.

Como você pôde perceber, o mercado de delivery é 
promissor, está em constante crescimento e esse é o mo-
mento ideal para você investir nele.

http://motomachine.net.br/aplicativo-de-motoboy-conheca-a-coolt-entregas/
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Ofereça um aplicativo com tecnologia 
de ponta e design espetacular
Não há como negar a qualidade do aplicativo do iFood, 
Rappi, Loggi, etc. Eles são intuitivos e fáceis de usar.

Por isso, para concorrer com eles, você precisa tam-
bém de um aplicativo de qualidade.

Para criar um app com um desenvolvedor, os custos 
são altos. Por isso a Moto Machine - produto brasileiro es-
pecializada em apps de transporte para motoboys - desen-
volveu uma plataforma personalizável em que o empresá-
rio escolhe sua logo, nome e regras.

Isso dá a segurança para a empresa focar apenas na 
qualidade do serviço, na atração e retenção de clientes e mo-
toboys. Toda parte tecnológica fica com a Moto Machine.

O aplicativo possui um design moderno e de fácil uso 
para motoboys e passageiros.

Tanto a Coolt Entregas quanto a Juma são plataformas 
desenvolvidas pela Moto Machine. 

Nosso propósito é ser o principal parceiro de tecnolo-
gia de quem quer ter seu próprio aplicativo de delivery.

Nossa maior conquista é vermos clientes por todo o 
Brasil batendo de frente com as gigantes do mercado e 
mostrando que é possível um app regional prosperar.

Esperamos que o seu aplicativo seja o próximo!



facebook Instagram YOUTUBE

Siga nossas redes sociais

https://www.facebook.com/MotoMachineBR/
https://www.instagram.com/machine.global/
https://www.youtube.com/channel/UClM2Bt5mK4V42apS-TJPQ8g
http://motomachine.com.br/

