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Introdução 

 

Um dos mercados mais rentáveis existentes é, e a verdade é que 
sempre foi, o de alimentação e por isso mesmo empreender nele é 
uma excelente ideia. 

Afinal, hoje as oportunidades de negócios vão aumentando cada 
vez mais à medida que a tecnologia se aprimora e vai tornando-se 
mais fácil começar um empreendimento de sucesso nesse setor. 

Abrir um negócio, como é o caso de uma pizzaria, da forma 
tradicional costuma ser visto como um desafio enorme por conta do 
investimento financeiro alto que é necessário. 

Você vai precisar ter dinheiro para alugar e para reformar o local 
físico onde irá abrir o negócio, além da necessidade de contratar 
funcionários, fora toda a questão burocrática que envolve obter os 
alvarás e as licenças. 

Por tudo isso, abrir o seu próprio negócio de uma forma tradicional 
irá ocasionar enormes custos e poderá impedir o seu sonho. 



 

 

O lado bom, porém, é que tem uma modalidade de negócio que se 
mostra como uma opção excelente para quem quer atuar no 
mercado de alimentação, mas que não tem os recursos necessários 
para começar: o delivery. 

Muitas das empresas que hoje estão funcionando no mercado 
atuam com esse modelo e vendem os produtos por meio das 
entregas, pois ele é extremamente vantajoso. 

É o caso não precisar um espaço grande e de ter a possibilidade de 
criar a sua pizzaria em sua própria casa. 

O que acontecerá é que os custos necessários para começar seu 
empreendimento vão ser muito menores e tudo vai ser mais prática 
para você. 

A partir de agora, mostraremos neste e-book completo quais os 
passos que você deve dar para poder criar a sua pizzaria delivery 
em casa da forma certa e alcançar o sucesso desejado. 

Boa leitura! 

 

 



 

  



 

 

Capítulo 1: Entendendo o segmento da 
alimentação e delivery 

 

A primeira coisa sobre a qual é preciso falar diz respeito a 
compreensão do mercado ou segmento de alimentação e delivery, 
ou food service. 

O mercado de alimentos produzidos fora de casa e que são 
consumidos pelas pessoas só aumenta ano após ano e tem se 
mostrado como essencial dentro da economia brasileira. 

É por conta desse enorme sucesso e dos bilhões que movimenta 
todos os anos que cada vez mais empreendedores querem entrar 
nesse mercado, abocanhando uma fatia do segmento de delivery. 

Para se ter uma ideia, o serviço de delivery movimenta mais de R$ 
10 bilhões ao ano, o que mostra como é algo no qual vale a pena 
investir para ter um bom retorno financeiro. 

Muito disso está relacionado diretamente ao aumento da aplicação 
da tecnologia e na inovação nas operações realizadas, como é o 



 

 

caso do surgimento de aplicativos e das ações para comunicação 
com os clientes. 

As plataformas de deliverys trazem um acesso muito maior dos 
consumidores às empresas que atuam com o serviço de entrega, o 
que amplia muito o mercado. 

O objetivo do uso da tecnologia pelas empresas deve ser sempre o 
de otimizar ainda mais os processos e de proporcionar uma melhor 
experiência aos seus clientes. 

O SEBRAE realizou um estudou que mostra que as pessoas 
preferem consumir muito mais em restaurantes que fazem entrega 
em domicílio. 

Hoje há um número muito grande de pizzarias que fazem entregas 
deliverys, sendo que uma parcela delas não possui uma loja física, 
ou seja, um local para receber clientes para consumir no local, mas 
trabalham apenas com entregas. 

Quando uma pesquisa mostra que o número de pedidos feitos por 
aplicativos de delivery teve um crescimento de mais de 12% por 
mês, isso deixa claro como optar por uma pizzaria delivery em casa 
é uma excelente ideia. 

 A verdade é que o grande crescimento no segmento de delivery 
para quem trabalha com alimentação demonstra como há uma 
tendência que veio para ficar nesse mercado, impactando de forma 
positiva o faturamento mensal. 

Quem deseja atuar com uma pizzaria delivery em casa tem, nas 
grandes cidades, um mercado bem mais amplo, é verdade, pois as 
pessoas estão muito mais propensas a pedir comida para consumir 
no conforto do seu lar. 

Isso está relacionado à busca pela fuga de engarrafamentos, pelos 
riscos da violência urbana e outros fatores. 



 

 

Entretanto, isso não quer dizer que as pizzarias delivery em cidades 
de menor porte também não sejam lucrativas, pois mesmo com 
uma demanda de pedidos maior, a redução de custos ajuda a 
potencializar os ganhos. 

Antes de abrir a sua pizzaria delivery na sua casa, existem vários 
fatores que precisam ser considerados, como saber qual vai ser o 
seu raio de atendimento e a análise do seu público-alvo. 

Com isso, vai ficar muito mais fácil adaptar o seu produto para 
aquelas pessoas que irão fazer o pedido dele, então procure traçar 
um perfil completo da sua persona, o cliente semifictício da sua 
pizzaria, considerando dados como: 

 

• Renda 
• Hábitos 
• Gostos 
• Costumes 
• Preferências 
• Necessidades 

 

Por exemplo, não adianta você trabalhar com pizzas a partir de R$ 
50,00 se o seu público-alvo não pode pagar mais do que R$ 35,00 
no produto, de acordo com a renda e configuração familiar que ele 
possui. 

 

 



 

 
 



 

 

Capítulo 2: Como começar sua pizzaria 
delivery do zero e com baixo 
investimento? 

 

O segmento de pizzaria delivery é uma opção ideal para todas as 
pessoas que queiram começar um negócio próprio no mercado 
alimentício, mas que possuem um baixo investimento inicial. 

Isso porque não há a necessidade de que você abra a pizzaria em 
um local onde há uma grande movimentação de pessoas, visto que 
os pedidos serão feitos apenas online para entrega e não para 
consumo no seu negócio. 

Você poderá começar a sua pizzaria na sua própria casa, ainda que 
more em um local um pouco mais afastado, desde que amplie o seu 
raio de cobertura, o que já irá ajudar a reduzir muitos seus custos. 

Com uma pizzaria delivery, além disso, você ainda vai reduzir vários 



 

 

outros custos, como: 

 

• A contratação de alguns funcionários, como garçons 
• A compra de móveis, como mesas e cadeiras, que não será 

necessária 
• O investimento em segurança 
• A compra de artigos decorativos 
• Entre vários outros 

 

 

Tudo o que você irá precisar, ainda mais no começo, é fazer a 
compra dos utensílios necessários, e que ainda não possui na sua 
cozinha, para poder começar os trabalhos. 

O que você precisa ter em mente, por outro lado, é que para ter 
mais chances da sua pizzaria ter sucesso e uma boa lucratividade é 
necessário tomar todos os cuidados e ter bastante atenção desde o 
início. 

É o caso de fazer um bom planejamento para o negócio, por mais 
simples que seja, pois por mais que seja em casa, a sua pizzaria 
necessitará estar adequada a várias questões, muitas delas que 
acabam passando despercebidas. 

O plano de negócios deve analisar qual vai ser a abrangência da 
sua empresa, ou seja, o raio de entrega dos produtos, como será 
feito o marketing, a previsão de custos e uma correta precificação 
das pizzas. 

Tudo isso vai ajudar a reduzir muito os riscos que seu negócio 
feche as portas rapidamente dentro de 1 a 2 anos. 

A seguir, veja quais são as melhores dicas para minimizar esses 



 

 

riscos. 

 

Inicie sua pizzaria delivery com um cardápio 
pequeno 

 

Se você está começando a sua pizzaria delivery agora e quer fazer 
certo, a dica principal é começar com um cardápio pequeno. 

É normal quem está iniciando um empreendimento tentar atrair um 
grande número de clientes para agradar uma maior quantidade de 
clientes, mas essa não é uma estratégia certa. 

Um cardápio de pizza enorme vai fazer com que você precise 
comprar um maior número de ingredientes, que tenha que 
armazenar um estoque enorme e ainda terá que fazer pizzas de 
muitos sabores a cada dia, o que pode atrapalhar o trabalho. 

O que vai acontecer é que você irá aumentar muito seu 
investimento inicial, ao mesmo tempo em que os riscos de haver 



 

 

desperdícios são maiores, pois os alimentos são perecíveis, em 
geral, e se não há uma grande demanda para certos sabores, isso 
gera maior probabilidade que eles estraguem. 

Um outro problema em ter um cardápio grande é a questão da 
compra recorrente, o que pode ter impacto negativo no fluxo de 
caixa e que muitos empreendedores tentam evitar diminuindo a 
qualidade dos ingredientes. 

Quem opta por comprar ingredientes com uma qualidade bem 
menor, visando mais lucro, acaba tendo problemas, pois os clientes 
irão perceber que pagam um valor mais caro por uma pizza de 
menor qualidade. 

A dica então é optar por um cardápio mais reduzido, que lhe 
permita aproveitar melhor os ingredientes e reduza custos. 

Caso seu orçamento não seja muito grande inicialmente, não 
adianta pensar em abrir um restaurante que tenha um grande porte, 
já que isso não será possível e irá trazer problemas financeiros 
futuros. 

O ideal então é buscar um maior equilíbrio, começando pequeno 
com um baixo investimento e ir fazendo seu negócio crescer pouco 
a pouco, com planejamento. 

 

 



 

 

Crie a ficha técnica de cada uma das receitas 

 

Quem trabalha com baixo orçamento, principalmente, é muito 
importante evitar desperdícios, pois o problema poderá ser bem 
maior. 

Portanto, a dica aqui é que você saiba como usar cada um dos 
ingredientes da maneira mais racional possível, o que implica é 
fazer uma ficha técnica correta para cada receita e usá-la sempre 
desde o início do funcionamento. 

Uma ficha técnica é um documento de extrema importância que 
deverá ter as receitas de cada pizza bem detalhada, o que vai lhe 
permitir calcular com uma maior precisão quanto de cada 
ingrediente usar e qual o custo de cada produto. 

Os itens mais importantes que devem constar em uma ficha técnica 
são: 

 



 

 

• Nome da receita (no caso, de cada pizza) 
• Uma foto da pizza pronta 
• O rendimento, ou seja, o tamanho da pizza e quantas pessoas 

serve 
• A lista com todos os ingredientes e suas quantidades para 

preparar aquela pizza 
• O tempo de preparo da receita 
• O modo de preparar a receita 
• Qual o custo da receita 
• Qual o preço para preparar a receita e o preço praticado no 

mercado 

 

Cuidado com a segurança alimentar 

 

A segurança alimentar é um dos fatores de maior importância a ser 
considerado para quem quer abrir uma pizza delivery em casa. 



 

 

Afinal, a segurança no momento de manipular os alimentos que 
serão consumidos pelos clientes é um pilar essencial de qualquer 
negócio de alimentação. 

Um pequeno incidente pode causar sérios prejuízos que serão 
irreversíveis para o seu negócio e irão fazer ele fechar as portas 
rapidamente. 

Alguns pontos importantes são: 

 

• Ter um espaço adequado para preparar os alimentos, 
garantindo a total segurança para quem irá consumir 

• Manter todos os possíveis de contaminação longe dos 
alimentos, como os produtos químicos e físicos, como clipes, 
papéis e canetas 

• Ter cuidados com as práticas que ajudem a prevenir a 
proliferar os microrganismos que sejam nocivos à saúde 

• Evitar os riscos da contaminação cruzada 
• Descartar o lixo corretamente 
• Ter cuidado com a qualidade da água que vai utilizar no 

preparo dos alimentos 

 

É importante estar atento a todas as normas que a ANVISA divulga 
sobre as boas práticas para manipular os alimentos, o que ajudará 
a reduzir os riscos sobre a contaminação. 

Você também precisa ficar atento ao trabalho do entregador, pois 
ele não deverá ter contato com o alimento que irá entregar ao 
ciente, além de evitar, preferencialmente, o contato direto com o 
dinheiro. Quem irá trabalhar com a parte da manipulação e da 
entrega de alimentos deve ter bastante conhecimento sobre as 
normas relacionadas à segurança alimentar, garantindo o 
cumprimento delas. 



 

 

O horário de funcionamento do delivery e a área 
onde as entregas serão feitas devem ser bem 
planejados 

 

Ainda que você abra uma pizzaria delivery em sua casa, para que 
ele funcionar haverá custos, que podem ser, por exemplo, do seu 
tempo que estará disponível para atender todos os pedidos e de 
pagar alguém para realizar as entregas. 

Você vai precisar então definir qual vai ser o horário de 
funcionamento do seu negócio, até para que possa estipular até 
que momento o entregador vai precisar trabalhar e que as pessoas 
que fazem as pizzas irão ter que produzi-las.  

É importante definir esse horário de funcionamento baseado 
sempre em um estudo feito para saber o período dentro do qual os 
seus clientes compram pizzas em cada dia da semana. 

Nos finais de semana, por exemplo, é mais comum que as pessoas 
queiram pedir pizza para o jantar, então a dica é colocar um horário 
mais extenso de funcionamento de sexta a domingo. 



 

 

Os outros dias, de segunda a quinta, poderão ter horários mais 
reduzidos, além de tirar um dia para descanso de todos. Em relação 
à pizzaria, o funcionamento irá ocorrer, principalmente, no período 
da noite, pois raramente alguém pede uma pizza para almoçar. 

Já sobre a área de entrega, o mais interessante é atender um raio 
de distância menor, pois isso vai evitar problemas como uma 
grande demora para entregar, o que pode interferir na qualidade do 
produto. 

Se a sua pizzaria será uma cidade grande, entregar em bairros 
muito afastados irá acabar trazendo mais prejuízos do que 
lucratividade, além do risco das reclamações pela entrega do 
pedido e pela pizza chegar fria. 

 

Opte sempre por embalagens adequadas e bem 
eficientes  

 



 

 

Uma das reclamações mais constantes de clientes de pizzarias é 
sobre a qualidade da comida após a entrega. 

Muitos reclamam que a pizza chegou fria, que estava bastante 
disforme, entre outros pontos negativos, o que está diretamente 
relacionado com a questão da embalagem. 

Se ela não for de boa qualidade, a pizza poderá balançar muito 
dentro, o que impactará no visual da comida, e mesmo se desfazer 
pelo contato do óleo ou queijo com a caixa. 

Além disso, uma embalagem de baixa qualidade faz a pizza esfriar 
rapidamente, o que impacta no sabor do alimento na hora do 
consumo, ainda mais se a entrega demorar a ser feita. 

A dica é que você sempre invista bem nas embalagens que tenham 
uma alta qualidade, pois elas acondicionam muito bem a pizza e 
garantem que o cliente vai receber um produto de qualidade. 

Esse investimento um pouco maior do que embalagens muito 
baratas e de baixa qualidade trará um ótimo retorno para sua 
pizzaria delivery, principalmente nas avalições e fidelização dos 
clientes. 

Uma outra dica importante é utilizar os selos que vão garantir que a 
embalagem da pizza que vai ser entregue ao cliente não foi violada, 
o que traz maior segurança e confiança ao consumidor. 

 

 



 

 

Formalizar a sua pizzaria delivery é imprescindível  

 

Mesmo que você esteja começando a sua pizzaria delivery em sua 
casa e esteja iniciando o empreendimento, é essencial formalizar o 
seu negócio. 

Atualmente, formalizar a sua empresa é bem mais simples, 
principalmente se escolher a modalidade de Microempreendedor 
Individual, ou MEI. 

A formalização da sua pizzaria, obtendo um CNPJ, irá ajudar a abrir 
muitas portas para sua empresa, como é o caso da possibilidade de 
emitir notas fiscais para as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. 

O CNPJ vai permitir também que você cadastre-se nos diferentes 
aplicativos de deliverys, o que irá aumentar muito as possibilidades 
de divulgação da sua pizzaria e o número de vendas. 

Esse número da empresa ainda vai facilitar a você obter os alvarás 
de funcionamento de que precisa para que ela funcione, fora outros 
muitos benefícios, como auxílio doença, aposentadoria e 
maternidade. 



 

 
 



 

 

Capítulo 3: Como formalizar a sua 
pizzaria delivery  

 

Quando você pensa em abrir uma empresa no ramo alimentício, 
deve ter em mente também que há uma complicação um pouco 
maior do que em outras áreas. 

Isso se dá pelo fato de que a empresa precisa sempre garantir que 
os produtos que comercializa são de alta qualidade. 

É preciso ter em mãos documentos diversos e bem específicos, 
além da necessidade de que o local seja vistoriado, para que se 
possa obter assim os alvarás que permitirão o funcionamento da 
pizzaria. 

Mesmo que o processo todo seja bem mais burocrático, isso não 
significa que é algo impossível e ter os documentos em dia vai 
ajudar muito as suas chances de conseguir aproveitar todas as 
oportunidades que surgirem. 

A seguir, você verá como conseguir formar a sua pizzaria delivery 
em casa sem nenhum problema. 



 

 

Abrindo um CNPJ 

 

A primeira etapa para legalizar a sua pizzaria é abrir o CNPJ para 
sua empresa, mas o mais importante é buscar pela forma mais 
simples e com menos burocracia para isso, já que seu orçamento 
para investir é menor. 

A forma mais fácil de conseguir o CNPJ para sua pizzaria é com um 
cadastro como Microempreendedor Individual, ou MEI. 

O MEI é uma modalidade de negócio que foi criada com o objetivo 
de ajudar os trabalhadores informais a atuarem de maneira legal. 

Isso porque o sistema criado torna muito mais fácil não só abrir uma 
empresa, mas também reduz muito a carga tributária para os 
pequenos empreendedores. 

Você poderá cadastrar-se como MEI se não for sócio ou titular em 
qualquer empresa, a não a que está querendo abrir, e precisará 
exercer uma das atividades econômicas que forem permitidas para 
a categoria. 



 

 

Dentre as atividades permitidas, há uma chamada de 
“Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
consumo domiciliar”. 

Essa categoria enquadra-se perfeitamente na realidade dos 
restaurantes delivery, como uma pizzaria. 

Mais uma exigência para que o seu negócio possa enquadrar-se 
como MEI é que ele não tenha um faturamento que seja maior do 
que R$ 81 mil por ano, ou seja, do que R$ 6.750,00 por mês, e 
além de só poder contratar um funcionário. 

No caso de você receber algum tipo de benefício do INSS, seja 
auxílio-doença, seguro desemprego ou outro, irá perdê-lo no mês 
posterior ao cadastro no CNPJ. 

A cobrança de impostos feita para o MEI é diferente, sendo mensal 
e simplificada, englobando oito tributos entre federais, estaduais e 
mensais, e você deverá pagar em uma taxa única cobrada por meio 
do DAS. 

 O DAS, sigla para Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional, tem um valor fixo e, em geral, gira em torno de R$ 50,00 
na maior parte dos casos, podendo variar até R$ 66,00. 

Quando você paga essa taxa, garante automaticamente direito a 
vários benefícios, como auxílio-doença e licença maternidade. 

 

Como fazer o cadastro no MEI? 

O cadastro no MEI é bem mais simples do que a maioria dos novos 
empreendedores imagina. 

A primeira coisa a ser feita é acessar o site do Portal do 
Empreendedor por meio do link: 
www.portaldoempreendedor.com.br.   

http://www.portaldoempreendedor.com.br/


 

 

Depois disso, você deve clicar no botão “Formalize-se” e vários 
documentos vão ser solicitados, como: 

 

• CPF 
• Cadastro no Brasil Cidadão (você pode realizar o seu 

cadastro na própria página) 
• Título de Eleitor ou o recibo da Declaração de Imposto de 

Renda dos últimos dois anos 

 

Um formulário será mostrado e deverá então ser preenchido por 
você com o máximo de atenção, e depois é preciso aceitar as 
declarações realizadas para poder concluir seu cadastro. 

Depois que todo o processo for finalizado, você irá então receber o 
número do seu CNPJ e poderá inscrever-se na Junta Comercial, 
também no INSS e no Alvará Provisório de Funcionamento. 

Todos esses dados vão ser gerados em um documento único 
chamado de CCMEI, que é o Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual.  

Todo o processo é realizado de maneira eletrônica e não há a 
necessidade de assinar nada, muito menos de enviar cópias.   

A partir desse momento, a sua empresa vai estar oficialmente 
aberta, entretanto, o processo de regularização continua. 

 

 



 

 

Obtendo alvarás de funcionamento 

 

Quando você abrir o seu MEI, um Alvará Provisório para 
Funcionamento será concedido e haverá um prazo para conseguir o 
seu definitivo, o que em geral é de 6 meses. 

Para conseguir o alvará definitivo, é preciso ir até a prefeitura da 
cidade onde mora e irá abrir a sua pizzaria para fazer o seu 
cadastro de contribuinte. 

Essa é a melhor forma de conseguir registrar a sua empresa em 
seu município e poder gerar uma inscrição municipal. 

A prefeitura vai fazer a análise do endereço que foi cadastrado em 
seu negócio, pois cada prefeitura estabelece quais são as zonas 
onde é ou não permitido abrir empresas e quais tipos também. 

Caso o seu Alvará de Funcionamento definitivo seja validado, o MEI 
será liberado. 

Há prefeituras que permitem que os empreendedores façam todo o 
processo de retirar o Alvará de Funcionamento por meio da internet, 
então você pode verificar se isso acontece em sua cidade. 



 

 

Alvará do Corpo de Bombeiros (ou Certificado de 
Licença do Corpo de Bombeiros) 

 

O Alvará do Corpo de Bombeiros é sempre exigido se houver a 
identificação de que na sua empresa, no caso a pizzaria em casa, 
possui uma circulação grande de pessoas e/ou que exista a 
presença de material tipo inflamável, o que pode gerar grandes 
riscos. 

A função primordial desse documento deve sempre ser fazer a 
verificação para saber se as pessoas que estão envolvidas naquele 
negócio têm a chance de sair rapidamente e de forma segura do 
local em situações de emergência. Além disso, ele também 
comprova que no ambiente há sim os equipamentos de segurança 
que vão ser necessários para o combate a possíveis incêndios. 

O Alvará do Corpo de Bombeiros deve sempre ser solicitado ao se 
procurar o órgão oficial competente, no caso do Corpo de 
Bombeiros, da cidade e verificar como se faz o processo por 
completo. 



 

 

Isso porque as cidades podem ter processos distintos, então é 
importante saber como funciona na sua.  

Por outro lado, a maneira mais comum desse procedimento ser feito 
é por meio da medição do local onde funcionará a sua pizzaria, ou 
seja, a sua residência e então é feita a definição da classificação de 
risco, que pode ser: 

 

• Branca: para as residências familiares que tenham até 200m² 
e com um baixo ou médio risco de incêndio 

• Verde: para as construções que tenham até 200m², mas com 
uma capacidade de no máximo 100 pessoas (como 
lanchonetes, restaurantes e lojas) 

• Amarela: para as construções com 200m² a 750m²  
• Vermelha: para as construções com mais de 750m² 

 

Alvará da Vigilância Sanitária 

 

Uma pizzaria, sendo uma empresa responsável pela 



 

 

comercialização de alimentos, precisa passar por uma vistoria feita 
pela vigilância sanitária. 

Não há um roteiro padronizado para a vistoria que vai ser realizada 
e para retirar o alvará, pois cada empresa poderá ter uma 
necessidade distinta, que vai ser avaliada considerando as 
necessidades e as condições do local. 

A obrigação da vigilância sanitária é fazer uma verificação no 
ambiente, para saber se ele encontra-se em acordo com todos os 
padrões que são exigidos pela ANVISA. 

Você deve buscar a prefeitura da sua cidade ou o órgão 
responsável pela vigilância sanitária para conseguir as informações 
sobre quais são as exigências feitas ao local. 

Todos esses procedimentos, ainda que muito burocráticos, são 
imprescindíveis para que a sua pizzaria delivery possa crescer e 
não ter problemas futuros, como ser interditada ou ter que pagar 
altas multas. 

 

 



 

  



 

 

Capítulo 4: Os aplicativos de Delivery 
para sua pizzaria 

 

Muitas empresas que entram no ramo de delivery acabam optando 
por criar uma estrutura própria para divulgar seus produtos, visto 
que dessa forma não há a necessidade de pagar pelas plataformas. 

Em geral, as taxas das plataformas de delivery envolvem o 
pagamento de uma mensalidade, além de um percentual definido 
sobre cada venda que é feita dentro dela. 

Se você optar por ter uma estrutura própria para a divulgação dos 
produtos, precisará custear a manutenção do sistema de 
atendimento via telefone ou Whatsapp. 

Apesar de economizar nos custos referentes às taxas pagas no 
delivery, você irá perder muito quando o assunto for o potencial 
para divulgar e atrair os clientes até sua pizzaria. 

Isso acontece pelo fato de que as plataformas de delivery são, 
atualmente, bastante conhecidas e há muitas opções disponíveis no 



 

 

mercado. 

Elas tornam bem mais fácil que o cliente procure, escolhe e faça o 
pedido da comida desejada, em comparação a ter que baixar vários 
aplicativos diferentes, como um da sua própria pizzaria. 

As plataformas de delivery são bem mais fácies para os clientes, 
que tudo o que precisarão é abrir o aplicativo e ter acesso direto 
aos mais diferentes produtos entre os quais escolher. 

No caso da sua pizzaria, o que vai acontecer é que todos os 
pedidos irão ser exibidos na tela do seu aplicativo, bastando 
prepará-los, embalá-los e então enviar para que seja feita a 
entrega. 

As plataformas existentes na atualidade, como o iFood, buscam 
diferenciar-se oferecendo descontos e muitas facilidades na entrega 
dos pedidos. 

O processo faz com que o atendimento ao cliente seja muito mais 
rápido e prático, além de reduzir as chances de que você erre na 
hora de fazer o registro e o envio dos pedidos de cada consumidor. 

Aquelas plataformas que são as mais completas já oferecem todo o 
sistema de pagamento online, então o cliente poderá pagar dentro 
dele, reduzindo chances de haver problemas com pagamento na 
hora da entrega, como faltar troco ou a máquina do cartão não ter 
sinal. 

 

 



 

 

Conheça as plataformas de delivery mais 
populares para pizzaria 

 

A utilização dos aplicativos de delivery aumentaram em mais de 
50% a quantidade de pedidos da pizzaria. 

Assim, fica claro como as plataformas são importantes para que seu 
negócio de delivery tenha sucesso. 

Essas ferramentas permitem que sua pizzaria tenha uma 
visibilidade muito maior e caia no gosto do seu público, sem a 
necessidade de ter que começar do zero a divulgação do negócio 
para conseguir clientes. 

A seguir, conheça mais sobre os principais aplicativos de delivery. 

 

 



 

 

iFood 

 

O iFood é o aplicativo de delivery de maior popularidade aqui no 
Brasil, sobre isso não há dúvidas, por isso ele é o primeiro a ser 
explicado aqui. 

Hoje em dia, esse aplicativo está presente em mais do que 400 
cidades e registra, mensalmente, acima de 14 milhões de pedidos. 

A maior vantagem desse aplicativo é que ele traz uma variedade 
enorme de cardápios e de opções de comida para o consumidor. 

Ela também é uma plataforma com uma ação de marketing incrível 
no mercado, o que ajuda muito a aumentar de maneira considerável 
a visibilidade da sua pizzaria. 

O iFood está entre as plataformas que trazem uma maior oferta de 
pagamento online, ampliando assim as possibilidades para 
consumidor e restaurantes, além de trazer mais facilidades. 



 

 

O aplicativo ainda disponibiliza diversas ferramentas que ajudarão a 
incrementar muito o seu negócio e a melhorar bastante as suas 
vendas. 

Por exemplo, o app oferece aos empreendedores cursos de 
orientação, que ajudam a tirar todas as dúvidas e ajudam muito a 
melhorar a gestão do negócio. 

Em termos de desvantagem, a principal é referente às taxas 
cobradas, que muitas empresas acham muito altas. 

Atualmente, o iFood oferta duas modalidades distintas de contrato, 
que são: 

 

• A primeira modalidade não inclui o serviço da entrega, o que 
significa que a sua pizzaria deverá contar com a própria 
equipe de entregadores. A modalidade servirá para que você 
utilize o aplicativo somente para o recebimento dos pedidos e 
dos pagamentos, dependendo do caso. Nesta modalidade, 
você deverá pagar uma mensalidade de R$ 100,00, além 
também de uma taxa de 12% em cima do valor de cada 
pedido que for fechado, no caso de haver acima de R$ 
1800,00 por mês 
 

• A segunda modalidade de contrato que você pode escolher no 
iFood inclui também o serviço de entrega, portanto, não será 
preciso preocupar-se em contratar seus próprios 
entregadores. A cobrança da mensalidade é no valor de R$ 
130,00, e a taxa a ser paga por cada pedido feito pelo cliente 
à sua pizzaria é de 27% do valor, no caso de vender acima de 
R$ 1.800,00 por mês 
 

Seja qual for a modalidade que você escolher para trabalhar, 
haverá uma isenção oferecida pelo iFood na cobrança do valor da 



 

 

mensalidade dentro dos 3 primeiros meses. 

Todos os restaurantes que se cadastrarem na plataforma vão ser 
integrados um sistema que é próprio para receber o direcionamento 
dos pedidos a uma impressora especial, que funcionário somente 
para as entregas referentes ao iFood. 

O aplicativo possui uma equipe que faz o monitoramento de todas 
as informações existentes entre os clientes e os estabelecimentos, 
o que garante que todas as operações serão seguras para os dois 
lados. 

Uma desvantagem que muitos estabelecimentos citam sobre o 
iFood é que a padronização do layout que possui o app não permite 
que um restaurante destaque-se dentro dele, porque para todos as 
condições são iguais. 

Há algumas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, que já 
possuem um novo serviço à disposição, no qual uma assinatura 
mensal do consumidor é cobrada, podendo ir de R$ 9,90 a R$ 
19,90, e então não há cobrança da taxa de entrega. 

O iFood faz o repasse do valor que a empresa obteve com todas as 
vendas online no delivery dentro de até 30 dias, e esse dinheiro é 
transferido diretamente para a conta do banco que foi cadastrada 
pela empresa. 

 

 



 

 

Rappi 

 

O maior concorrente do iFood em relação ao delivery é o aplicativo 
Rappi, que permite que diversos tipos de estabelecimentos 
cadastrem-se, como restaurantes, mercados, farmácias, pets shops 
e conveniências. 

É preciso fazer um registro da sua pizzaria pelo questionário online, 
que é disponibilizado pela empresa, para então fazer o seu 
cadastro. 

Neste questionário, os dados diversos como nome da empresa, a 
localização do seu negócio, o número de franquias que ele possui e 
a categoria de alimento devem ser preenchidos. 

O Rappi vai então responder o formulário que você enviou, 
conferindo todas as instruções que o seu estabelecimento, ao ser 
aceito, deve seguir, como é o caso de fazer o download do app 
Rappi Shopper. 



 

 

O Rappi cobra, inicialmente, uma taxa no valor de R$ 40,00, sendo 
descontados desde o primeiro repasse dos pagamentos feitos pela 
plataforma à sua empresa. 

Depois dessa primeira cobrança, o Rappi então irá cobrar uma taxa 
fixa, que é chamada de Taxa de Pagamento a Crédito. 

A taxa equivale a um total de 3,5% a cada transação que for 
realizada através do app da Rappi. 

O Rappi define a si próprio como sendo um app de “delivery de 
tudo”, o que significa que todos os estabelecimentos que são 
aceitos pela plataforma variam bastante. 

É possível que você cadastre a sua pizzaria sem nenhum problema, 
ao mesmo tempo que no aplicativo os clientes poderão encontrar 
também lojas de bebidas e de pet shops. 

 

Delivery Much 

O último entre os aplicativos de delivery entre os quais você vai 
poder escolher para vender e entregar as suas pizzas é o Delivery 
Much, muito similar ao iFood. 

Atualmente, o app já está presente em mais do que 160 cidades, o 
que traz chances de que se a sua pizzaria encontra-se em um 
grande centro no país, então ela poder utilizá-lo. 

A maior vantagem desse aplicativo, na verdade, é que a empresa 
buscou estar estabelecendo-se em cidades onde o iFood ainda não 
está presente, então é possível que seja a melhor (e a única) opção 
para sua pizzaria trabalhar. 

Quando você cadastre-se no Delivery Much, será preciso pagar 
uma taxa de administração no total de 12% sobre o valor de cada 
pedido finalizado na sua pizzaria. 



 

 

Essa taxa serve para que a plataforma em questão possa manter-
se funcionando no mercado e expandindo-se cada vez mais. 

Você que quer aderir ao Delivery Much poderá fazer isso através do 
site da plataforma, bastando fornecer os dados requisitados. 

Se preferir, a empresa pode se cadastrar usando um CPF, mas 
deve saber que ao escolher essa opção não vai ter disponível a 
possibilidade de receber o pagamento online da plataforma. 

Sempre que você finalizar esse processo de adesão da sua 
pizzaria, ela vai ser incluída no app e vai ser exibida entre as 
opções disponíveis na região para os seus clientes. 

 

 

 



 

  



 

 

Capítulo 5: O cardápio ideal para a sua 
pizza delivery: Saiba como montar 

 

Os pratos que você irá oferecer em sua pizzaria delivery, 
obviamente, devem estar relacionados diretamente ao público-alvo 
com o qual irá trabalhar. 

Como já foi dito anteriormente, não adianta, ainda mais no início do 
seu negócio, montar um cardápio enorme para tentar atrair mais 
clientes. 

Tudo o que você irá conseguir é gerar mais custos, pela 
necessidade de comprar mais produtos, e ter mais prejuízos, pois 
correrá o risco de que muitos dos ingredientes para pizzas com 
poucas saídas acabem estragando. 

Além disso, tudo estará relacionado também ao orçamento que 
você tem disponível para o seu negócio, de modo que possa 
comprar os ingredientes, sem deixar cair a qualidade do produto 



 

 

final. 

Você precisa, na verdade, fazer um estudo bastante minucioso para 
que assim consiga identificar quais são as pizzas que realmente 
trazem lucro ao seu negócio. 

Por mais que você pense em optar por certos sabores que acredite 
serem os preferidos do seu público, alguns deles simplesmente não 
vão ser rentáveis para a sua pizzaria. 

Isso acontece por muitos fatores, seja porque eles não possuem 
tantas saídas quanto outras opções ou porque os ingredientes para 
sua preparação são extremamente caros. 

Quando você consegue então definir tudo isso, fica bem mais fácil 
saber o que vale ou não a pena colocar no cardápio da sua pizzaria. 

No caso de você ter criado um cardápio inicial e já o ter lançado, 
ainda mais se sua pizzaria encontra-se em um dos aplicativos de 
delivery mostrados no capítulo anterior, é importante observar os 
resultados. 

O conhecimento sobre os sabores que têm tido mais pedidos dos 
seus clientes no aplicativo e aqueles que têm saído muito pouco vai 
ajudar você a realizar as mudanças que se mostrem necessárias 
naquele momento. 

O mais importante é você lembrar de retirar do cardápio, seja do 
seu próprio aplicativo de delivery ou de uma das plataformas 
disponíveis no mercado, aqueles sabores com os quais não está 
mais trabalhando em sua pizzaria. 

Um dos problemas de empresas que esquecem de fazer isso é 
porque elas recebem o pedido de um cliente de um sabor específico 
com o qual não trabalham mais e então não podem entregar o que 
o consumidor queria. 

Esse tipo de situação traz uma imagem muito negativa para sua 



 

 

pizzaria, que fica, aos olhos do cliente, parecendo uma empresa 
sem qualquer tipo de profissionalismo ou responsabilidade. 

Lembre-se de manter o cardápio da sua pizzaria, incluindo 
possíveis bebidas com as quais também trabalhe, sempre 
atualizado para evitar esse tipo de situação negativa e frustrante 
aos seus clientes. 

As pizzas estão entre as comidas preferidas dos brasileiros, em 
especial para jantar, mas mesmo assim isso pode mudar, ainda 
mais em relação aos sabores mais pedidos. 

A seguir, veja um pouco mais sobre como funciona o segmento de 
pizzas em aplicativos de delivery, em geral. 

 

Pizzas são os segundos pratos mais pedidos no 
iFood 

 

O iFood, a maior plataforma de delivery do país, tem como segundo 
tipo de comida mais pedido pelos clientes a pizza. 



 

 

Esse tipo de comida é a preferida de uma grande quantidade de 
pessoas, seja para noites de encontros em amigos ou mesmo para 
um jantar rápido em família. 

Mais de 20% dos clientes do iFood optam, primeiramente, por 
pizzas para a sua refeição, principalmente no período da noite. 

A verdade é que as pizzas são as preferidas dos clientes e o 
costume de pedi-las é muito anterior à existência dos apps de 
deliverys, quando se tinha que ligar para uma pizzaria e fazer o 
pedido por esse meio. 

A tecnologia então tornou mais fácil, para clientes e empresas, fazer 
e receber o pedido de pizza, permitindo que você possa vender 
muito mais. 

Pela questão da pizza ser um dos pratos mais pedidos aqui no 
Brasil, e pelo excelente custo-benefício de montar uma pizzaria, 
escolher esse tipo de negócio é uma opção excelente. 

Afinal, você pode trabalhar com os ingredientes mais básicos, mas 
sempre de qualidade, e aproveitá-los em diversas opções de 
pizzas, aumentando pouco a pouco os itens no seu cardápio, mas 
sem precisar de grandes mudanças na matéria-prima adquirida. 

 

 



 

  



 

 

Capítulo 6: Como fazer o marketing 
digital para sua pizzaria delivery 

 

Um dos pontos mais importantes para quem deseja criar a sua 
pizzaria delivery em casa e ter muito sucesso com esse negócio é 
investir muito bem no marketing digital. Lembre-se: se a sua 
empresaria não for vista pelos clientes, ela não será lembrada, 
muito menos poderá prosperar rumo ao sucesso de vendas. 

O marketing é, de verdade, a alma de qualquer negócio e por isso 
mesmo é que ele não pode ser deixado de lado pela sua empresa, 
ainda mais quando ela está começando no mercado. 

O fato inquestionável é: a sua pizzaria necessita realizar 
investimentos em marketing para permitir que o seu público-alvo 
conheça a empresa, se interessem pelos seus produtos e venham a 
tornar-se seus clientes.  

A grande questão sobre o marketing na atualidade é que ele 



 

 

envolve diferentes recursos, e isso faz com que muitos 
empreendedores fiquem bem confusos e não saibam como 
aproveitar o potencial daqueles mais indicados ao seu negócio. 

A ideia principal do marketing deve ser sempre divulgar uma marca 
e chamar a atenção de potenciais clientes ao máximo, o que vai 
permitir que mais pessoas possam ter o interesse de conhecer e 
provar seus produtos realmente despertados. 

Sem o marketing, dificilmente a sua marca poderá ser bem 
construída no mercado e trará um bom diferencial competitivo, o 
que não vai gerar o ótimo retorno financeiro que você pretende 
obter. O passo inicial para que qualquer estratégia de marketing 
possa dar certo é o conhecimento a respeito de qual é o seu 
público-alvo. 

 A etapa é essencial por ajudar na identificação de quais seriam as 
melhores ações e os canais mais indicados para trabalhar, ou seja, 
aqueles nos quais os seus potenciais clientes estão mais presentes. 

Quais os melhores recursos de marketing para 
utilizar em sua pizzaria? 

 



 

 

Em relação ao marketing, mais do que começar a colocar em 
práticas as ações que serão realizadas em sua pizzaria, é essencial 
ter a completa certeza de que o seu negócio já está muito bem 
estruturado. 

A estruturação em questão diz respeito ao processo de preparar e 
de entregar os produtos, afinal, não adianta fazer um bom 
marketing e a pizzaria não ser capaz de atender ao que os clientes 
desejam. 

A precipitação em suas decisões poderá fazer com que os seus 
clientes tenham péssimas experiências, como é o caso de realizar 
um pedido que não vai ser atendido ou ainda de ter uma grande 
demora na entrega. 

Uma primeira péssima experiência é capaz de fazer com que um 
cliente dificilmente volte a comprar ou a recomendar a sua pizzaria 
no futuro. 

Ter seus próprios entregadores na pizzaria, ao invés de contar com 
o serviço de entrega de uma plataforma de delivery, permitirá que 
você possa personalizar o uniforme e o veículo com a marca da sua 
empresa. 

Mais do que isso, você deve garantir que os entregadores farão um 
trabalho de qualidade, sendo sempre muito educados e bastante 
gentis com cada cliente. 

Todos esses pontos são essenciais para que a sua marca possa 
estar construindo uma imagem cada vez mais positiva, o que vai 
gerar indicações de clientes a pessoas conhecidas e isso tudo 
potencializa as vendas alcançadas. 

 

 



 

 

Divulgando sua pizzaria nas redes sociais 

 

Uma das ferramentas mais importantes para fazer o marketing 
digital da sua pizzaria são as redes sociais, pois elas ajudam a 
atingir um número alto de pessoas, ao mesmo tempo em que o 
custo para isso é bem baixo. 

Isso acontece pelo fato de que a maior parte das pessoas está 
presente em pelo menos uma rede social, então a dica é criar perfis 
nas mídias sociais que estão em alta no momento ou onde você 
sabe que a maior parte do público está. 

Lembre-se de uma coisa: não adianta criar perfis em todas as redes 
sociais existentes hoje no mercado, visto que o seu público não 
estará presente, pelo menos em número considerável, em todas 
elas. 

Nas redes sociais definidas em sua estratégia, você deve realizar a 
comunicação com o seu público divulgando conteúdos como: 



 

 

 

• Folders 
• Cardápios 
• Embalagens personalizadas 

 

Além disso, uma ação importante é convidar seus clientes a 
estarem sempre acompanhando as novidades da sua pizzaria por 
esses canais. 

Mais uma dica que fará uma enorme diferença, sem nenhuma 
dúvida, é criar ofertas que sejam exclusivas por meio desses 
canais, o que ajudará a atrair cada vez mais seguidores. 

 

Divulgando a sua pizzaria nas mídias pagas 

 

Uma estratégia que fará muita diferença para divulgar a sua 



 

 

empresa por meio do marketing digital é investir nas mídias pagas. 

No início, as suas redes sociais irão demorar para tornar-se 
movimentadas, então os anúncios pagos ajudarão a divulgar o seu 
negócio. O melhor é que você vai conseguir administrar bem o 
investimento que vai fazer nas mídias pagas, adequando-o dentro 
do orçamento que a sua empresa possui disponível. 

Você pode criar campanhas no Google Ads ou no Facebook Ads 
direcionando-as para o delivery da sua pizzaria, tudo isso por meio 
do uso de palavras-chave e de segmentações corretas dos mais 
diferentes públicos.  

Faça sempre uso de imagens que sejam realmente impactantes e 
que criem o desejo na sua cliente de comprar aquela comida, além 
das chamadas de ação para fazer o consumidor pedir a pizza 
naquele momento. 

 

Faça uso dos programas de fidelidade 

 



 

 

Mais do que conquistar novos clientes, o que você precisa fazer é 
tentar fidelizar cada um deles, pois os custos são bem menores e 
isso vai permitir que cada consumidor fidelizado torne-se um 
“embaixador” da sua marca. 

A fidelização não acontece apenas apostando em produtos de alta 
qualidade, mas também pelos programas de fidelidade, que são 
uma estratégia de marketing excelente. 

Você já consegue encontrar hoje no mercado as mais diversas 
ferramentas automatizadas para realizar a fidelização dos seus 
clientes. 

Tudo isso através de aplicativos que trazem bônus a cada cliente 
considerando quantos pedidos ele fez na sua pizzaria, qual o valor 
de compras feitas ou ainda por meio de um sistema exclusivo de 
pontos. 

O iFood, por exemplo, oferece um programa de fidelidade que a 
cada 3 pedidos feitos por um cliente em um restaurante, ele ganha 
um valor de desconto no próximo pedido. 

Isso pode incentivar os clientes a realizarem mais pedidos na sua 
empresa, o que irá impulsionar vendas e lucros. 

 

 



 

 

Utilizar os cupons de desconto 

 

Por último, não há como negar que o uso dos cupons de desconto 
são uma estratégia que dá certo em praticamente 100% dos casos. 

Essa estratégia de marketing serve tanto para a atração de novos 
clientes quanto na fidelização daqueles que já compraram em sua 
pizzaria. 

 

 



 

  



 

 

Capítulo 7: Como fazer um bom 
atendimento ao cliente em sua pizzaria 
delivery 

 

Para que a sua pizzaria tenha sucesso, é muito importante garantir 
um bom atendimento ao cliente, esse é um fato. 

Em relação aos restaurantes que atuam via delivery, um 
atendimento de alta qualidade pode ser o maior diferencial para que 
a empresa ganhe destaque no mercado. 

É a oferta de um relacionamento mais próximo e de forma 
personalizado da empresa com seus clientes que se torna possível 
ter um contato melhor e que se converta em vantagens para a 
pizzaria. 

Anteriormente, falamos sobre como ter profissionais que façam 
entregas que sejam gentis e bem educados fará uma grande 



 

 

diferença, pois essas pessoas é que são o contato direto dos 
clientes com a sua empresa. 

Entretanto, essa não é a única ação de atendimento que confere 
maior qualidade e ajuda a fidelizar mais clientes. 

Nos próximos tópicos, você vai conhecer um pouco mais sobre 
quais são elas. 

 

Oferecer benefícios aos clientes nas taxas de 
entrega 

 

Um dos maiores problemas enfrentados pela maior parte das 
empresas que trabalham com delivery é ter uma taxa de entrega 
muito alta. 

Muitos clientes deixam de realizar um pedido quando veem uma 
taxa alta e que faz o valor final do pedido não valer a pena. 



 

 

Quanto mais longe você entregar, maior vai ser a taxa a ser 
cobrada, então a dica é definir um perímetro dentro do qual vai 
fazer entregas e que permitirá cobrar um valor justo. 

No caso de locais mais próximos da sua pizzaria, a dica é isentar o 
pagamento da taxa pelo cliente. 

Se você oferecer brindes ou descontos ao cliente a cada 
quantidade de vezes que ele fizer o pedido na sua pizzaria, essa é 
também uma forma de conseguir maior fidelização. 

 

Cadastrar os seus clientes é uma boa tática  

Uma outra tática que faz muita diferença para fornecer um bom 
atendimento ao cliente da sua pizzaria é realizar o cadastro de 
todos eles. 

As informações sobre seus clientes permitirão que você possa criar 
ótimas ações de marketing, para assim atender bem melhor ao 
cliente e construir um relacionamento bem mais próximo. 

 

Prezar por fazer as entregas sem ter atrasos 

Um problema que as empresas que atuam com delivery podem 
enfrentar constantemente é o atraso na entrega do produto ao 
cliente. 

A dica então é que você sempre preze por manter as entregas do 
seu restaurante organizadas e dentro do prazo prometido ao ciente. 

A dica é que você sempre considere as distâncias, pois muitas 
vezes é mais importante colocar pedidos com entrega mais longe 
na frente, já que o tempo que o entregador vai levar para chegar ao 



 

 

local é bem maior. 

Para clientes mais próximos do perímetro da sua pizzaria, os 
pedidos devem ser organizados para que mesmo não sendo 
distante a entrega, não haja o risco de potenciais atrasos. 

 

Utilizar embalagens que sejam adequadas faz 
toda a diferença 

Cuidado com mais um fator que pode ocasionar sérios problemas 
para a sua pizzaria delivery, que é utilizar embalagens de baixa 
qualidade para a pizza. 

Uma embalagem adequada e de qualidade é aquela que ajuda a 
manter não só a integridade, mas também a temperatura do produto 
por todo o trajeto do entregador até o momento de chegar na casa 
do cliente. 

As embalagens mais frágeis e de baixa qualidade faze com que a 
pizza já chegue fria até o cliente, o refrigerante quente e o produto 
totalmente misturado. 

Tenha muito cuidado então no momento de fazer a escolha da 
embalagem com a qual vai trabalhar, garantindo assim bons 
resultados até a comida chegar ao cliente para consumo. 

 

 



 

 

Faça treinamentos com seus entregadores 

 

Como dito várias vezes aqui no e-book, os entregadores serão o 
ponto principal de contato direto da sua marca com seu cliente, 
então é necessário que eles sejam gentis e bem educados. 

Quando os entregadores não recebem um treinamento adequado, 
isso pode levá-los a cometer muitos erros durante o processo de 
entrega, o que inclui aqueles no trânsito que afetem a qualidade do 
produto. 

A oferta de treinamento evita esses problemas e impede que ele 
não haja corretamente perante o cliente no momento de entregar o 
produto, principalmente no caso de haver percalços, como 
possíveis atrasos. 

 

Faça uma avaliação sobre o pós-venda 

O processo da venda não acaba após a entrega do produto ao 



 

 

cliente, é preciso fazer uma avaliação sobre o que o cliente achou a 
respeito dos produtos que recebeu, do atendimento da pizzaria, o 
tempo que levou de espera, etc. 

Com as informações obtidas com esse feedback, fica muito mais 
fácil poder identificar possíveis falhas e onde realizar melhorias 
dentro de todo o processo com o cliente, até o momento de 
conquistá-lo definitivamente. 

 

Saber lidar bem com as críticas é essencial 

Por último, há um problema comum que acontece no momento do 
atendimento ao cliente pelas empresas, que é não saber aceitar as 
críticas feitas pelos clientes. 

É verdade que ninguém gosta de receber críticas, mas elas podem 
ser descritas como oportunidades para que você melhore. 

Além de saber receber críticas, é preciso respondê-las da forma 
certa, pois ainda que o seu cliente esteja errado, ele tem o poder de 
prejudicar seu negócio com uma má avaliação. 

Então, para o cliente é comum achar que o restaurante cometeu um 
equívoco e que deveria ser compensado por isso, o que vai poder 
ajudar muito a recuperar uma boa imagem perante o cliente e ainda 
mantê-lo para outras vendas futuras. 

A cada crítica recebida, você vai poder melhorar em um 
determinado aspecto da sua empresa para o futuro, então, saiba 
lidar com elas. 

 

 



 

  



 

 

Conclusão 
Aqui neste e-book, você conheceu mais sobre o que é preciso fazer 
para criar a sua própria pizzaria delivery na sua casa. 

Todas as informações mostradas aqui permitirão que você possa 
tirar o seu sonho do papel e comece a colocá-lo em prática da 
maneira certa. 

Assim, as chances de que a sua pizzaria alcance sucesso e se 
destaque no mercado, com uma redução de custos e aumento de 
lucratividade serão bem maiores. 

Esperamos que você tenha gostado e aprendido muito com todo o 
conteúdo, e assim possa dar o primeiro passo para abrir o seu 
negócio delivery em casa e atingir assim o tão esperado sucesso 
com seu empreendimento. 

 

Obrigado e até a próxima!  
  



 

 

405 Recheios de Pizza e seus Preparos 

 

 
 

Para saber mais CLIQUE AQUI! 

https://app.monetizze.com.br/r/ARH20192178
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