


Na Aula 01 da Semana do Acelerador de Vendas do iFood, nós trouxemos pra você 
conteúdos de muito valor e revelamos o que ninguém nunca te falou sobre a maior 
plataforma de Delivery da América Latina. Você vai começar a entender como 
funciona o iFood, para que uma loja apareça mais ou menos para o cliente.

Me senti imensamente feliz por ver que logo na primeira aula, consegui impactar 
tantas pessoas por meio dos meus ensinamentos e da minha vasta experiência 
no ramo de alimentação. Ainda sim, resolvi fazer ainda mais por você, quero te 
ver decolando junto comigo!

Então resolvi te presentear com esse super resumo, para você ter o conteúdo da 
primeira aula no seu bolso, nessa aula eu te apresentei os 5 Pilares das vendas 
no iFood, assista e entenda tudo o que precisa para começar a multiplicar os seus
resultados na plataforma.

VAMOS PARA A PRÁTICA!



Listei abaixo as 4 principais estratégias que ensinei na aula de hoje, 
e que vão te fazer ter muito mais VISIBILIDADE no iFood.

1 - FORMAS DE PAGAMENTO

Muitos empresários ficam presos e dão muita atenção a alguns aspectos
que não são muito relevantes para o iFood como imaginamos ser. 
Por exemplo, as notas dos restaurantes muitas vezes não correspondem 
ao volume de vendas das lojas. Temos muitos exemplos de lojas com
média 4.1 que vendem muito mais que restaurantes com notas altíssimas 
que variam entre 4.7 e 4.9. Com isso eu quero te dizer que alguns fatores 
que são esquecidos pelos empreendedores, precisam de muito mais 
atenção. Um deles são as formas de pagamento. Coloque na sua cabeça 
que quanto mais diversificada for as suas formas de pagamento, em mais 
listas você irá aparecer! E algumas dessas listas são muito pouco 
exploradas pelos Donos de Restaurantes, isso fará com que seu perfil 
ganhe muito mais destaque e não se perca no meio de tantas opções.



2 - TEMPO DE ENTREGA

A segunda estratégia que você deve adotar é em relação ao tempo de entrega 
dos seus produtos. É o seguinte: Se você abrir agora o seu iFood, e olhar, você 
vai entender que uma coisa é INTUITIVA. Todos os restaurantes colocam um 
tempo médio de entrega de 30, 40, 50 minutos e talvez o seu também esteja 
assim. A sacada é simples, mas é capaz de jogar você lá no topo das pesquisas, 
a c re d i t e .  ( e f a ç a ) .  N e s s a e s t rat é g i a ,  o p r i n c i p a l  é vo c ê f a ze r. . .

Ao invés de colocar 30 minutos, você vai mudar o seu tempo para 29 minutos. 
Se você usar 40 minutos, você deve usar 39… e assim por diante! Você vai se 
assustar ao ver como essa ação irá fazer suas vendas dar um salto gigantesco 
rapidamente. Caso você tenha a logística da sua operação muito bem 
controlada, vale diminuir em 2 e até em 3 minutos o tempo de entrega 
(Exemplo: de 30 para 28 ou 27 minutos, de 40 para 38 ou 37 minutos, etc.). 
Porém, tome cuidado para não colocar um tempo que não consiga cumprir, 
isso pode gerar um efeito inverso e te dar muita dor de cabeça com a 
insatisfação dos clientes.



3 - TAXA DE ENTREGA GRÁTIS

Todo mundo já está cansado de saber que a taxa de entrega grátis no iFood faz 
aumentar os pedidos de qualquer empresa, certo? Mas é nesse momento que 
todo Dono de Restaurante se pergunta, e como fica meu lucro?

Se você ainda mantém a crença de que cedendo a taxa grátis 
no iFood, você está perdendo dinheiro, saiba que você está
perdendo uma grande oportunidade de ser muito mais visto 
na plataforma e deixando de aparecer na telinha dos celulares 
de centenas e até milhares de clientes. Porém o uso dessa 
estratégia precisa ser usada com muito cuidado e sabedoria! 
Eu vou te explicar como as taxas grátis podem alavancar e 
muito as suas vendas, vem comigo!



Dentre as várias listas que existem no iFood, umas das mais visitadas pelos 
usuários, sem dúvidas, é a de “Restaurantes com entrega grátis”. E se você 
quer parar de se esconder dentro da plataforma eu preciso te dizer, você não 
pode ficar fora dessa lista. E como muitas pessoas pensam, você não precisa 
sair distribuindo taxas grátis para o mundo todo para você estar no topo dessa
lista! Muito pelo contrário, você pode tomar prejuízo se estiver fazendo isso. 
O que ninguém te conta é que você precisa ter um raio de somente 2 KM de 
entrega grátis para aparecer numa das listas mais acessadas do iFood. 
Um ponto muito importante é utilizar a taxa grátis em dias estratégicos, 
ou seja, principalmente em dias que seu movimento é mais fraco. Isso vai te 
dar tração para alavancar suas vendas e  fazer você ter bons resultados todos
 os dias da semana. Eu te garanto que com essa atitude você será muito mais 
visto e consequentemente irá vender muito mais! Mas lembre-se que só é 
possível fazer essa e outras alterações para quem utiliza o plano BÁSICO, 
onde você tem a liberdade para gerir melhor suas estratégias dentro da 
plataforma. Se você usa ainda, considere usar!



4 - CUPONS DE DESCONTO

Ainda pensando em formas de aumentar sua visibilidade na plataforma, 
também temos os cupons de desconto do iFood. E aqui eu preciso te 
contar uma coisa, é OBRIGATÓRIO que você utilize os cupons de 12 reais 
para novos clientes. O maior OURO que o iFood pode nos dar é trazer 
novos clientes, e você não pode desperdiçar esse potencial gigantesco 
da plataforma. Essa estratégia do cupom para novos clientes é, sem 
dúvida, umas das melhores maneiras de chamar a atenção para o seu 
perfil e fazer com que novas pessoas conheçam a sua empresa.

Para que você possa ter total SEGURANÇA de que não terá prejuízos 
na hora de aplicar as taxas grátis e os cupons de desconto, é muito 
importante que você conheça todos os seus gastos de logística para 
que você consiga embutir todos os gastos nos preços dos seus 
produtos! Dessa forma, você consegue ter uma margem segura para 
realizar todas essas ações de captação de mais clientes. No meu 
treinamento completo eu te explico detalhadamente como você calcula 
todos os seus gastos com logística de forma correta!

 ATENÇÃO, LÍDER!
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E agora eu vou te ensinar UMA ESTRATÉGIA GENIAL que já utilizo nas minhas 
empresas e que me gera um resultado absurdamente POSITIVO. 

Essa estratégia irá não só te dar mais visibilidade mas também fazer com que 
muito mais pessoas favoritem seu restaurante no iFood e consequentemente 
te faça vender muito mais. Para conseguir esses resultados é só fazer o 
seguinte:

Crie um “produto” no valor simbólico de 1 centavo com o nome do seu 
restaurante + um convite para o cliente favoritar a sua loja em troca de 
um prêmio. (Ex.: Restaurante do Getúlio - Salve a loja como Favorita e 
Ganhe cupons de desconto). Você verá que rapidamente a quantidade 
de clientes que te favoritam vai aumentar consideravelmente.

De tempos em tempos, envie cupons direcionados para quem 
favoritou a sua loja, com promoções personalizadas para eles. Mesmo 
que poucas pessoas utilizem o cupom, somente a movimentação que 
isso gera no seu perfil já será muito importante para chamar a atenção 
e aumentar sua visibilidade. E assim como nas outras categorias de 
cupons, você não precisa ter medo de oferecê-los no iFood, caso os 
seus gastos com logística sejam repassados para seus clientes, você 
só paga pelo que você vende, sem chances de ter prejuízo.



AGORA É COM VOCÊ, LÍDER!

Não perca tempo e coloque todas essas estratégias em prática hoje mesmo! 
Compartilhe seus resultados e marque o @donosderestaurantes no Instagram, 
será um prazer ver as suas conquistas!

Então é isso, Líder… 

Eu te vejo no TOPO!
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