
O Incrível Crescimento do 
Delivery em 2021

Desde o começo da pandemia em meados de Março de 
2020, não se fala em outra coisa no mundo dos 
negócios: expansão de delivery.

O crescimento das entregas teve um boom tão alto que, 
na pressa de se adaptarem, poucas empresas conse-
guiram se organizar como deviam. De todos os desafios 
encontrados, o principal começa nas questões de 
logística.

E por falar em atendimento, o WhatsApp nunca foi tão 
importante quanto é nos tempos atuais. Atrás apenas 
dos telefonemas por voz, o aplicativo é o segundo meio 
mais utilizado para pedidos.

Realmente, depois de todos esses dados, não é de se 
espantar que as despesas do brasileiro tenham 
crescido tanto nesses últimos meses, certo?

Se o empreendedor já utiliza um meio digital (site, rede 
social ou aplicativo) para a oferta de seus produtos, o 
primeiro passo é ter uma equipe com agilidade para 
atender às demandas que o estabelecimento receberá.

Enquanto seu foco está na cozinha, o atendimento 
tende a ser deixado de lado. Perder a clientela por falta 
de tempo não é nada ideal, não é mesmo?

O que foi? Sua empresa ainda não atende pelo 
WhatsApp?! Que tal marcar presença no app, corrigir 
isso e se diferenciar de seus concorrentes para  
movimentar ainda mais o seu delivery e estar onde o 

Relaxa, ainda dá tempo de crescer. Se quiser começar 
com o pé direito, venha fazer parte dos mais de 4600 
deliveries que tem o atendimento automatizado com a 
nossa plataforma.           Para ficar por dentro desse 
sucesso clique aqui

Nossas redes sociais:

49% dos restaurantes, 
lanchonetes, padarias e 
mercados ofereciam delivery 
antes da pandemia.

81% dos estabelecimentos 
comerciais no Brasil passaram 

a fazer delivery durante a 
pandemia e pretendem se 

manter nesse segmento.
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Sobrevivência: pesquisa feita 
pela VR Benefícios aponta que 

47% dos restaurantes esta-
beleceram novos canais de 

venda para delivery.
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O menu à la carte oferecido 
por restaurantes (agora em 
cardápio online) cresceu de 
43% para 54% na pandemia.

54%

O delivery entra como um braço extra em uma 
empresa, ou seja, requer adaptações próprias para 
total funcionamento. São feitas novas adesões, como o 
cardápio online, enquanto o crescimento do 
atendimento ao cliente pede por atenção redobrada já 
que ele é feito exclusivamente por telefone.

WhatsApp: +2 bilhões de usuários
ativos no mundo

93% das mensagens via WhatsApp são 
lidas. 

74% dos usuários já fizeram compras pelo 
app. Segundo comércio eletrônico mais uti-
lizado na pandemia (63%).
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Gastos de alimentação com delivery 
aumentaram 187% no Brasil

É por isso que ter um atendente virtual trabalhando 
sem cansaço para atender todos os pedidos que 
chegam é uma mão na roda! O delivery cresce e seu 
estabelecimento também

Dê um boom
no seu atendimento
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