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PRÓXIMA EDIÇÃO O PAPEL DA  � Em nossas próximas edições falaremos sobre 
ESCOLA NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES nos tempos atuais, 
em que os pais ficam cada vez menos em casa devido à alta jornada de traba-
lho e também sobre os problemas relacionados ao  na TRANSPORTE PÚBLICO
região. Faremos ainda uma interessante matéria mostrando a rotina e o signifi-
cativo crescimento dos  que se mudam para a região com o ESTUDANTES
objetivo de ficarem mais próximos à UFMG. Teremos de volta ainda as tradicio-
nais colunas ,  e �Leitor em Foco� �Saúde e Bem-Estar� �Jaraguá Conta Sua 
História�, onde os moradores mais antigos podem nos enviar um resumo de 
suas histórias no bairro para serem contadas em nossas páginas. Participe, se 
você quiser opinar sobre algum desses ou de outros assuntos.

Não é novidade nem surpresa para ninguém o cresci-
mento de todo o Vetor Norte de Belo Horizonte, que inclui, 
de maneira considerável, toda a região do Jaraguá. Novos 
prédios são levantados constantemente e centenas de 
novos moradores se instalam nos bairros locais. Isso gera 
pontos positivos e negativos. O comércio agradece, mas o 
trânsito fica mais congestionado, os meios de transporte 
público ficam mais cheios, a segurança pública fica mais 
comprometida e a estrutura pública, como rede de esgoto, 
energia elétrica, entre outros, nem sempre está preparada 
para esse aumento considerável. Tudo isso aliado aos 
novos hábitos e ao pouco tempo que os brasileiros em 
geral têm, inclusive para ficar em casa, fez com que as 
pessoas buscassem maneiras de ganhar mais tempo. Isso 
inclui a alimentação e fez aumentar o sistema de delivery, 
que aqui na região ainda é feito basicamente pelo telefo-
ne. Infelizmente, a maioria dos estabelecimentos da cida-
de ainda está distante do uso das novas ferramentas 
tecnológicas � como a internet e os dispositivos móveis � 
para receberem os pedidos. Mas isso não vem ao caso, até 
porque o delivery online será uma tendência e estima-se 

que até 2015 haverá um crescimento de quase 100%. 
Por praticidade, comodidade, falta de tempo ou 

mesmo por segurança, o delivery é consequência dessa 
transformação de hábitos. Cada vez menos pessoas têm o 
velho e agradável hábito de fazer comida em casa. Mas, 
para que o sistema traga um bom retorno, é preciso alguns 
cuidados para implantá-lo. Montar uma estrutura para 
prestar esse tipo de serviço traz custos e preocupações 
adicionais, desde a realização de pesquisas de mercado 
até a montagem do atendimento, o cuidado com as emba-
lagens, a contratação de profissionais comprometidos e 
de confiança, além das estratégias de divulgação. Em todo 
caso, se feito de maneira adequada, esse investimento 
pode oferecer alto retorno para o estabelecimento. 

A eficiência da entrega é tão importante quanto a 
qualidade do produto e os fatores citados acima. O tempo 
de entrega é considerado um fator decisivo na escolha de 
um delivery pelo cliente. Entregar no tempo informado e 
ser transparente é um ponto fundamental para o bom 
funcionamento e a confiança em um delivery. Quando a 
demanda é grande, como nos domingos, e o tempo de 

entrega atrasa, é fundamental informar ao cliente.
Pesquisas apontam que as pessoas utilizam o serviço 

de entrega pelo menos uma vez por semana, demonstran-
do elevado potencial de crescimento no setor. Entre os 
motivos para essa evolução, o principal é que o consumi-
dor ampliou a disponibilidade do consumo e os gastos 
com alimentação fora do lar. A rotina de vida muda de 
acordo com a atividade econômica da população e a 
presença da mulher no mercado de trabalho, alcançando 
hoje 47% da população economicamente ativa, também 
mudou consideravelmente o comportamento da família. 
Mas é claro que em cada região há suas particularidades. 
Alguns estabelecimentos estão mais preparados ou mais 
equipados que outros, mas, no fundo, o que o cliente quer 
é ser bem atendido e receber seu produto no tempo esti-
mado, com a máxima qualidade possível, mesmo sabendo 
que o sabor e a apresentação do produto dificilmente 
serão as mesmas oferecidas no próprio estabelecimento.

Leia mais nas páginas 10, 11, 12 e 13

Particularidades
e crescimento do delivery
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Muitos falam do esforço 
e dedicação das mães para 
com seus filhos, mas ser um 
bom pai também não é uma 
tarefa nada fácil. Não se 
deve comparar o amor e o 
afeto do pai e da mãe den-
tro de uma família constituí-
da, porque não há compa-
rações. Cada um desempe-
nha seus papéis e ambos 
querem sempre o melhor 

para seu(s) filho(s). Claro que, para isso, o pai deve 
fazer por onde e se esforçar, de maneira natural, para 
exercer seu papel e transmitir carinho, amor e seguran-
ça para seu filho. É isso que este quer e precisa.

O Dia dos Pais se aproxima. A data muitas vezes é 
rotulada como comercial, mas não deixa de ser uma 
boa oportunidade para refletirmos sobre a paternida-
de, sobre os relacionamentos nas famílias e, claro, 
para dedicar mais tempo e mais carinho ao seu pai, 
mostrando-lhe sua importância em sua vida. Só quem 
é pai para saber que o maior presente pode ser dado 
diariamente e de forma simples. Basta dizer a ele, com 
frequência, o quanto ele é importante e o quanto você 
o ama. Prefiro sempre imaginar que o Dia dos Pais 
(assim como o das Mães) é uma data especial, criada 
para fortalecer os laços familiares e o respeito por 
aqueles que nos deram a vida, e não somente uma 
oportunidade de passar o dia, almoçar juntos e pre-
sentear. Então isso pode ser feito a qualquer momento. 
Por isso, programe-se e faça seu pai ter, sempre que 

possível, dias inesquecíveis. Os próprios pais podem 
fazer o mesmo para seus filhos.

Não é uma tarefa fácil falar sobre essas datas, 
porque nem sempre há pessoas com motivos para 
comemorar. Isso porque alguns não podem ter o pai 
por perto, pois ele já faleceu ou mora muito longe, ou a 
relação é conflituosa. Que as famílias de pais separa-
dos esqueçam as regras e conflitos e facilitem as 
coisas; que os pais ausentes saibam do valor e impor-
tância que eles têm também para os filhos e procurem 
ficar mais próximos deles; assim como os filhos com 
mágoas possam perdoar ou se conscientizar e se fazer 
presente, buscando uma relação com equilíbrio, har-
monia e respeito. Para os que não têm mais seus pais 
vivos, restam as lembranças e orações para que eles 
intercedam sempre por nós e ajudem em nossa cami-
nhada.

Nada mais digno do que um pai presente que 
demonstra o amor pelos seus filhos e tem a tranquili-
dade de administrar bem este convívio. Nada mais 
gratificante para um pai do que acompanhar o cresci-
mento do seu filho e perceber que, aos poucos, ele 
forma traços parecidos com os seus, tem costumes 
semelhantes e se influencia pelos seus conselhos, 
ensinamentos e palavras de experiência. Quando ele 
começa a entender melhor as coisas, não é mais 
apenas um filho, mas também um amigo, companheiro 
e parceiro para as atividades, passeios, parques, 
viagens, cinema, os jogos de futebol no clube ou nos 
estádios, os fins de semana, a companhia em eventos 
e festas.

O verdadeiro pai é aquele que cumpre seu papel 

nos seus mais profundos sentimentos e que participa 
da vida de seu filho, sabendo ensinar os limites, esti-
mular, elogiar e acompanhar sempre que possível e 
necessário. Para ser pai é preciso ter o respeito e 
entender os anseios dos filhos, sendo amável até 
mesmo com um olhar, sabendo o momento certo de 
dizer sim ou não. É preciso ouvir e elogiar para que ele 
se sinta seguro e mais confiante e assim saber os 
caminhos para enfrentar as dificuldades da vida. Ser 
pai é descobrir a vida e apreciar as descobertas ao 
lado do filho. É saber o momento de ter a mesma idade 
do seu filho para que haja mais sintonia e amor e assim 
ele se sinta mais à vontade.

A experiência de ser pai há 16 anos e oito meses 
me permite ter esse feedback para falar dos momentos 
e vivências dos pais com os filhos. Aproveito para 
homenagear meu pai, Gentil (Brito), e meu filho, Fabia-
no � que tanto prezo e amo, e que me proporcionou, 
desde seu nascimento, momentos que jamais imaginei 
ter, emoções até então nunca sentidas �, e todos os 
pais da região do Jaraguá e aqueles que estão lendo 
esta nossa edição do Jornal. 

O fato é que um filho é o complemento natural da 
vida. Só quem teve a emoção de carregá-lo no colo 
logo após seu nascimento e dizer �Este é meu filho!� 
pode saber e descrever a emoção deste momento. 
Desejo a todos um feliz �mês� dos Pais e nunca deixem 
de lutar pelo amor de seus filhos. Ser pai é humano, 
mas a paternidade é divina.

Fabily Rodrigues (Editor)
jaraguaemfoco@gmail.com

Mais do que um pai

Agora você terá mais facilidade para pagar seus anúncios através de cheques pré 
datados, boleto bancário, cartões de crédito e depósito bancário.

FICOU MAIS FÁCIL ANUNCIAR!

SantanderSantanderSantander
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jaraguaemfoco@gmail.com 3441.2725

Cartão de crédito Cheque

EM MÍDIAFOCO 2552.2525
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Lava jato em novo endereço 

Pet shop realizará feira de filhotes

Centro de Recuperação de Menores
é retirado do Indaiá

Loja de artesanato é inaugurada no Jaraguá

A Car Wash Dona Clara está, desde 
junho, em novo endereço: Rua Izabel Bueno, 
727. Há cinco anos na região, a Car Wash 
estava localizada na Avenida Sebastião de 
Brito, 635. O gerente Edison Júnior conta que 
a mudança aconteceu porque o imóvel 
antigo foi solicitado pelos proprietários. 
Segundo ele, a mudança para a Izabel Bueno 
foi uma oportunidade positiva. �Estavam 
locando esse espaço e achei interessante, 
porque é um local mais movimentado e um 

ponto comercial melhor. Além disso, essa 
parte do bairro estava carente de opções 
nesse segmento�, comenta. Ele ainda conta 
que, além da mudança de endereço, os 
serviços foram ampliados. �Além do lava jato 
estamos com novos serviços, como marteli-
nho de ouro e estacionamento. Nós busca-
mos e entregamos o veículo na casa ou no 
trabalho do cliente. Isso certamente traz mais 
comodidade�, afirma.  Mais informações: 
3497-0404.

Após sete anos de trabalhos dedicados 
à reabilitação de menores no bairro Indaiá, o 
Centro de Passagem O Consolador, localiza-
do na Rua Barra Grande, trocou de endereço. 
A nova sede já está funcionando em Venda 
Nova. O principal motivo da mudança foi a 
quantidade de incidentes ocorridos, gerando 
as mais diversas ocorrências e reclamações 
de vizinhos. Por se tratar de um lar de apoio a 
menores entre 12 e 17 anos, que estão em 
situação de risco, muitos com problemas 
psiquiátricos, vários transtornos por conta de 
barulho, intimidações e agressões à vizi-
nhança ocorreram. A casa tinha capacidade 
para 15 menores. Com isso, a direção do lar, 
com muito bom senso e ciente dos transtor-
nos, resolveu transferir o serviço para outro 
local, que terá uma melhor estrutura. �Enten-
demos os fatos que ocorreram, conversamos 
com a comunidade e vimos que realmente 
nossa relação com a vizinhança estava 
saturada. Sendo assim, resolvemos ir para a 

Venda Nova. Sempre tivemos conhecimento 
da situação e tentamos agir da melhor 
maneira. Fizemos a mudança para melhorar 
nosso atendimento e não incomodar mais os 
moradores�, explica a coordenadora do 
projeto, Andréia Moreira. 

Em outubro de 2011 o jornal Jaraguá 
em Foco publicou uma reportagem sobre os 
problemas ocorridos, o que gerou uma série 
de debates que chamou a atenção do poder 
legislativo através do então deputado Eros 
Biondini, que procurou resolver o problema 
junto à Prefeitura e ao Governo do Estado. 
Cerca de um ano e meio após a discussão, e 
motivados por novas ocorrências e reclama-
ções, os moradores da Rua Barra Grande 
tiveram uma solução definitiva. Desejamos 
sucesso e ótimos resultados aos profissionais 
do O Consolador em sua nova sede e tranqui-
lidade à vizinhança do Indaiá / Liberdade. 
Mais informações sobre a entidade: 3443 
6505. 

Aproveitando a valorização do artesanato 
tanto na decoração como nos presentes, foi 
inaugurada, no dia 10 de julho, a loja �Dona Gê 
e Tiju�, voltada para artigos de presentes, caixas 
decoradas e peças decorativas, como pratos, 
porta-chave, entre outras peças artesanais. A 
loja está localizada no Shopping Jaraguá 
Center, na Rua Izabel Bueno 772, lj 13, próximo 
ao Bradesco. A outra unidade está localizada na 
Rua José Dias Bicalho, 353. Neusa Maria 
Crosara trabalha há aproximadamente 20 anos 
com artesanato e já foi expositora na Feira de 
Artesanato da Afonso Pena. Montar uma loja na 
região era um desejo antigo. �Moro no bairro 

Dona Clara e grande parte da minha clientela 
também é da região. Além disso, acredito no 
potencial comercial dos bairros locais e perce-
bo que os moradores estão valorizando cada 
vez mais o comércio local. Todos os produtos 
são feitos artesanalmente. A princípio estamos 
trabalhando com os nossos produtos, mas em 
breve abriremos espaço para outros fornecedo-
res�, conta. Ela conclui, dizendo que as pessoas 
estão conhecendo a loja e gostando. �A expec-
tativa é boa e aos poucos estou conhecendo o 
perfil dos clientes desta unidade e vou me 
adequando às necessidades e interesses dos 
moradores�.

Julho de 2013

A Zen Animal realizará, no dia 10 de 
agosto, a segunda feira de venda de filhotes. 
Os visitantes poderão conhecer várias raças 
durante a feira, saborear um café da manhã, 
ganhar brindes e ainda par ticipar de 
sorteios. Segundo o proprietário Ivan Falcão 
de Melo, a feira é um ótimo passeio para a 
família e uma excelente oportunidade para 
escolher o presente do pai. �Geralmente 

fazemos feiras de adoção e de venda de 
filhotes próximo das datas comemorativas 
porque acreditamos que o cachorro é um 
excelente presente, prin-cipalmente pelo 
companheirismo destes animais�, comenta. 
A feira acontecerá entre 9h e 14h na Zen 
Animal, localizada na Avenida Santa Rosa, 
310, bairro São Luíz. Mais informações: 
3443-3008.

Desde o dia 22 de julho o Centro de 
Formação de Condutores Malibu está em novo 
endereço: Rua Izabel Bueno, 709. A autoescola, 
na região desde 2003, estava localizada na 
mesma rua, porém, no número 796. O sócio-
proprietário, Marciley Damião, conta que a 
mudança ocorreu por conseguirem um espaço 
maior e para oferecer mais conforto e 
segurança para os alunos. �As salas também 
são mais amplas. A mudança trouxe mais 

visibilidade e novos alunos, principalmente 
porque a nossa capacidade aumentou�, conta. 
Ele ainda comenta que os alunos estão 
elogiando as mudanças. �Todos elogiam, 
dizendo que está mais confortável e visível. Aos 
poucos vamos melhorar o espaço. Conti-
nuamos com os nossos serviços de legislação, 
direção, reciclagem de condutores, direção 
para habilitados, entre outros�. Mais infor-
mações: 3492-9006.

Autoescola em novo endereço
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Segmento de delivery cresce na mesma proporção que a região do Jaraguá

Julho de 2013

Por comodidade ou praticidade, cada vez 
mais os moradores das regiões do Jaraguá, Dona 
Clara e Aeroporto estão aderindo ao sistema 
delivery. Percebendo essa grande procura, a 
diversidade de estabelecimentos gastronômicos 
que oferecem o sistema de tele-entrega vem 
ampliando, tanto no período da noite quanto no 
do almoço. No começo a entrega se limitava a 
pizzas e sanduíches. Hoje, entrega-se um pouco 
de tudo: almoço, açaí, porções, omeletes, comida 
japonesa, entre vários outros produtos. 

A sócia-proprietária do restaurante Sapão 
Taioba, Margareth Pantoja, acredita que o aumen-
to da procura pelo serviço de delivery está acon-
tecendo pela mudança do estilo de vida das 
pessoas e por causa de outros fatores, como a lei 
seca e a regulamentação do serviço das empre-
gadas domésticas. �Ultimamente comer fora está 
mais barato e ainda tem a comodidade de 
receber a comida pronta em casa. Hoje no bairro 
há opções variadas para todos os gostos�, 
comenta. Vagner Leandro Amaral, gerente do 
Surubim no Espeto, conta que um dos motivos de 
muitos restaurantes agregarem o serviço de 
entrega foi os insistentes pedidos dos clientes, 
que antes iam ao local buscar o prato. �O bairro 
tem uma grande oferta de fast food e por isso 
acredito que haja muito espaço para os restau-
rantes. Há várias pessoas que não abrem mão de 
ir ao restaurante, mas, quando estão cansadas, 
preferem pedir�, comenta. 

Diferenciais
Para que o delivery traga um bom retorno é 

preciso alguns cuidados para implantá-lo. A 
eficiência da entrega é tão importante quanto a 
qualidade do produto. O tempo de entrega para 
os nossos entrevistados foi considerado um fator 
decisivo na escolha de um delivery pelo cliente. 
Quem confirma isso é o sócio-proprietário do 

Ponto Burger, Rafael Maia. �Entregar no 
tempo informado e ser transparente 
com o cliente é um ponto importante 
para o bom funcionamento de um 
delivery. Às vezes a demanda é grande, 
como aos domingos, e o tempo de 
entrega atrasa. É fundamental informar 
isso ao cliente. Além disso, é preciso 
que haja qualidade e educação, tanto 
na entrega quanto no atendimento via 
telefone�, comenta. 

A transparência é realmente uma 
das ferramentas essenciais para quem 
está no ramo do delivery. Sônia Helena 
Ramalho de Oliveira, sócia-proprietária da Pizzaria 
Jaraguá, aposta nessa transparência para explicar 
e conquistar o cliente. �Procuramos mostrar a eles 
que existe eventualidades. Assim, conversamos e 
mostramos os motivos e confirmamos o prazo real 
da entrega. Procuramos oferecer o melhor para o 
cliente. Acredito que quando você tem qualidade 
e um bom preço as pessoas aceitam melhor o 
prazo de entrega. Muitos preferem buscar a pizza 
pessoalmente�, conta.  

Quem também aposta na entrega como 
diferencial é a proprietária do Bolha's Restaurante 
e Pizzaria e do Bolha's Burger, Célia Cristina 
Gomides Velloso. �Tentamos entregar dentro de 
um prazo, mas já aconteceram atrasos e sempre 
trabalhamos com a transparência. Explicamos o 
atraso. Porém, às vezes o dono nem fica sabendo 
desse atraso. A reclamação faz efeito, mas tem 
que ser feita com a pessoa certa. O ideal é entrar 
em contato com o próprio responsável pelo 
estabelecimento. Buscamos resolver o problema 
na mesma hora�, explica. 

O correto armazenamento do alimento para 
entrega também é um fator importante para que o 
produto chegue com qualidade para o cliente. 
Quem aposta na qualidade das embalagens é o 

sócio-proprietário do Açaí do Johnny, Rômulo 
Flores Debortoli. �Além de nos preocuparmos com 
o tempo de entrega, principalmente em épocas 
de grande procura, procuramos investir em 
embalagens que conservam o produto por mais 
tempo�, informa. 

Novas ferramentas de tecnologia
Além da pontualidade da entrega e do bom 

armazenamento do alimento, quem está no 
mercado de delivery busca facilidades para o seu 
cliente. As tecnologias estão sendo aprimoradas 
cada vez mais para esse mercado. André Rocha 
Heiderick, sócio-proprietário do Japan Sushi, 
acredita que as novas ferramentas de software e 
redes sociais colaboram na hora da venda e da 
escolha do cliente. �Estamos estudando a implan-
tação de novas ferramentas para facilitar a 
escolha do cliente e na entrega também. Uma das 
ferramentas permite a entrega agendada. Isso 
agrega valor à empresa e colabora com a agilida-
de do atendimento�, comenta. 

Para Luiz Eduardo Felipe, sócio-proprietário 
do Mochi Cozinha Oriental, as novas tecnologias 
só facilitam o atendimento. �Os deliverys que não 
se adequarem às novas tecnologias ficarão para 

trás. Temos o site que facilita a visualização dos 
pratos. Na culinária oriental muitas vezes o cliente 
não lembra o nome dos produtos. É interessante 
destacar que 60% dos nossos clientes quando 
ligam repetem o último pedido. Estamos estudan-
do a possibilidade de implantar o pedido via 
internet�, conta. 

Problemas
Como já citamos, um dos principais diferen-

ciais no serviço de delivery é o tempo de entrega. 
Porém, um dos problemas mais citados pelos 
entrevistados está relacionado diretamente à 
entrega e à mão de obra, particularmente os 
motoboys. Sônia Helena Ramalho de Oliveira, da 
Pizzaria Jaraguá, afirma que o maior problema 
hoje no segmento é a falta de compromisso de 
alguns funcionários, como os motoqueiros. �É 
difícil encontrar funcionários dispostos a trabalhar 
à noite e aos finais de semana. Tivemos períodos 
de dificuldades. Acredito que todo mundo que 
trabalha com delivery passa pelo mesmo proble-
ma�, comenta.

Miguel Ângelo Rodrigues Vale, sócio-
proprietário do restaurante Fazendinha, concorda 
que um dos problemas é a falta de mão de obra 
qualificada, porém ele enumera outros proble-
mas, como trânsito, ruas esburacadas, falta de 
numeração correta nas ruas e falta de embala-
gens adequadas. �A dificuldade que tenho todos 
têm. A mão de obra é difícil porque tem uma série 
de fatores. Um deles é o risco de o motoqueiro ser 
assaltado. Para evitar riscos muitos usam motos 
mais usadas, que correm mais risco de estragar e, 
consequentemente, comprometem a entrega. A 
nossa proposta de trabalho é no próprio restau-
rante. O cliente tem que entender que o produto 
do delivery não tem a mesma qualidade do que 
é servido no restaurante�, afirma.   

CID COSTA NETO



A procura por serviços de delivery cresceu 
na região. Isso é fato, mesmo que motivada 
pela comodidade e falta de tempo das pessoas. 
Esse aumento também trouxe problemas para 
os estabelecimentos gastronômicos, como a 
falta de mão de obra qualificada e compromis-
sada. Todos os nossos entrevistados menciona-
ram esse problema. A falta de uma culinária 
diversificada nos deliverys também foi comen-
tada. Podemos observar que há uma grande 
oferta de deliverys de pizzas e sanduíches, mas 
pouca diversidade de empresas focadas em 
uma culinária diferente, diversificada. 

Conversamos com alguns estabelecimen-
tos gastronômicos da região que ainda não 
implantaram o sistema de tele-entrega em seu 
estabelecimento para saber os motivos e as 
demais opiniões sobre esse setor. Vinícius 
Dantas, proprietário da Ping Pão, comenta que 
a falta de mão de obra qualificada e comprome-
tida, juntamente com a rotatividade de mão de 
obra, está entre os fatores principais para não 
introduzir o serviço de delivery na padaria. �Para 
oferecer um bom serviço você tem que ter uma 
boa equipe, embalagens apropriadas, oferecer 
segurança ao cliente, qualidade e ser ampara-
do por um bom site para apresentar melhor os 
produtos. Acho importante, em todos os seg-
mentos, conhecer o cliente para saber o que ele 
gosta e não gosta. Tenho interesse em implantar 
nossa entrega, mas é preciso que haja uma boa 
estrutura�, explica.

Afonso de A lmeida Costa , sóc io-
proprietário do Restaurante Recanto do Sabor, 
teve três experiências com deliverys e nenhuma 

foi positiva, por causa da falta de uma boa mão 
de obra. �Eu sei que poderia estar aumentando 
minha receita, mas oferecer esse serviço dá 
muita dor de cabeça. Um dos maiores proble-
mas são os motoqueiros. Muitos não têm 
compromisso e isso interfere consideravelmen-
te na qualidade do serviço�, comenta 

A gerente do restaurante Dona Nicole, 
Georgette Cristina Vianna Silva, também teve 
experiência com o delivery e considera um 
ótimo segmento com uma ótima demanda. �Até 
hoje recebo ligações para pedidos, mas não 
trabalho mais com entrega há algum tempo. 
Implantar um delivery é ter uma empresa dentro 
de outra empresa. Para voltar a trabalhar com 
esse serviço eu teria que me preparar melhor e 
fortalecer minha mão de obra�, comenta. O 
sócio-proprietário do Xico Dona Clara, Gilberto 
Assis Moreira, concorda afirmando que o 
delivery em um restaurante é uma segunda 
empresa. �Acredito que a maior dificuldade de 
implantar esse serviço está relacionada com 
funcionários qualificados, pois existe uma 
grande rotatividade e falta de compromisso. A 
equipe tem que estar bem formada para ofere-
cer algo positivo e não perder a confiança do 
cliente conquistada através do atendimento 
direto�. 

Escolhas
Muitos restaurantes que não implantaram 

o delivery têm a experiência de o cliente buscar 
a comida e levar para casa. Naiara Faria, sócia-
proprietária do La Palma, considera esse um 
ponto positivo. �Quando o cliente vai ao restau-

rante ele cria um laço com os funcionários, 
conhece o ambiente e acaba se sentindo em 
casa. Consequentemente, ele consome mais 
produtos porque conhece melhor o cardápio. 
Conhecendo melhor o local, esse mesmo 
cliente acaba voltando outras vezes, mesmo 
que para buscar o produto e consumir em 
casa�, explica. 

Assim como Naiara, a sócia-proprietária do 
Vó Cândida Buffet e Confeitaria, Ana Carolina 
Botelho, acredita que a ida do cliente ao restau-
rante faz com que ele se sinta mais à vontade. 
�O contato direto permite um feedback melhor 
e temos a chance de saber se está tudo bem, se 
ele está gostando do produto escolhido e assim 
é possível melhorar. Somente com a entrega 
essa relação fica mais superficial�, acredita. 

Ainda assim, Afonso Costa acredita que o 
serviço de delivery agrega mais valor a um 
restaurante. �O cliente come com os olhos. Isso 
é um ponto positivo para os restaurantes, pois 
presencialmente o cliente conhece as várias 
opções e escolhe de acordo com o seu gosto. 
Porém, o delivery proporciona mais conforto de 
receber o produto que deseja em casa.  Com 
este serviço o restaurante não perde cliente, 
mas sim agrega. Se o cliente gostar da comida 
que recebe em casa, ele certamente irá ao 
restaurante para conhecer�, opina. A mesma 
opinião é compartilhada pelo chef de cozinha e 
proprietário do restaurante Amigos e Antigos, 
Cicero Lopes Faria. �Hoje na região existe um 
bom mercado para os deliverys. As pessoas 
estão optando cada vez mais pelo serviço 
devido à falta de tempo. Hoje é mais barato 

comer fora ou pedir uma tele-entrega do que 
pagar uma empregada para cozinhar�, comen-
ta.

Para o sócio-proprietário do Viana Gril, 
Dário Lúcio Pires Júnior, o delivery dá continui-
dade ao serviço que o cliente já conhece 
quando frequenta um restaurante e por este 
motivo é importante analisar e estudar a 
implantação da tele-entrega para não prestar 
um serviço abaixo do esperado. �Estamos 
analisando para futuramente implantar esse 
serviço e estudando como a comida chegará ao 
cliente, os tipos de embalagens apropriadas, a 
área de abrangência e se haverá taxa de entre-
ga�, conta. 

Há, de fato, uma série de obstáculos e 
precauções que devem ser tomadas para não 
perder qualidade e oferecer o melhor serviço 
possível ao cliente da região. É preciso formar 
uma boa equipe e evitar imprevistos com a 
entrega do produto final. Certamente teremos, 
em breve, mais estabelecimentos gastronômi-
cos ampliando o serviço porque está comprova-
do que há público para isso. Assim, a região 
ficará cada vez mais bem servida e com mais 
opções de deliverys. É importante reforçar que 
o comodismo é fundamental em muitos casos, 
mas estar no próprio restaurante, padaria, 
lanchonete ou pizzaria é fundamental para 
conhecer o real sabor dos pratos locais e saber 
como funciona o estabelecimento como um 
todo. Por um lado, podemos ter conforto e 
segurança, mas, por outro, bastante divertimen-
to em dias que queremos sair e curtir com a 
família ou com os amigos. (Ana Izaura Duarte)
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Dificuldades com mão de obra e administração são pontos que
dificultam implantação de novos deliverys na região
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Proprietários de estabelecimentos gastronômicos avaliam os deliverys da região

�A região está crescendo e a demanda pelo serviço delivery também. Mas ainda 
tem espaço para novas empresas. A procura é motivada principalmente pela 
comodidade do serviço e pela falta de tempo das pessoas. O delivery também é 
bom para a empresa que consegue atender um público mais amplo, aumentando 
as vendas. Hoje atendemos moradores da região do Jaraguá, os hotéis e ainda 
moradores de bairros como São Luíz e Palmares.�
Rafael Maia, Sócio-proprietário do Ponto Burger

�A tendência é ninguém mais cozinhar em casa, devido à correria do dia a dia. Com 
isso é natural o crescimento do número de deliverys e de restaurantes que 
agregaram a tele-entrega. No nosso caso temos a entrega no horário do almoço e o 
'disk-janta'. Ampliamos nossos serviços porque a região tem potencial para isso. 
Há espaço no bairro para o crescimento do número de empresas que prestam esse 
tipo de serviço, porque tem público para todos.� 
Margareth Pantoja, Sócia-proprietária do restaurante Sapão Taioba 

�Acredito que o aumento da procura por esse serviço está aliado à comodidade que 
muitas pessoas estão buscando. Porém, o alimento não terá a mesma qualidade 
que teria no restaurante, quando se trata de um produto à la carte. Temos o público 
que solicita pizzas, por exemplo, pelo delivery, mas não é o nosso foco. Nós 
implantamos devido ao  grande número de clientes que solicitavam o serviço. Antes 
as pessoas faziam o pedido e buscavam. Isso ainda acontece.�
Miguel Ângelo Rodrigues Vale, Sócio-proprietário do Fazendinha 

 �A oferta e a procura pelos serviços de delivery aumentou. O crescimento da região 
e do número de moradores colaborou para esse crescimento. Além disso, as 
pessoas estão em busca de comodidade e fugindo do trânsito, da dificuldade de 
estacionar e das blitzes da lei seca. Acredito que o bairro está bem servido nesse 
ramo, porém há espaço principalmente para os restaurantes, pois a oferta de fast 
food é bem significativa. Há muitas opções.�
Vagner Leandro Amaral, Gerente do Surubim no Espeto (Unidade Jaraguá)

�Acredito que o aumento da demanda pelo serviço de delivery está relacionado ao 
congestionado trânsito da cidade, com os problemas de deslocamento e 
estacionamento, o apertado horário das pessoas e a mudança de rotina das 
famílias nos dias atuais. Muitas pessoas preferem comer em casa. Acredito que na 
região há uma grande diversidade, porém tem espaço para todos. Acrescentei o 
delivery porque os clientes pediram.� 
Rômulo Flores Debortoli, Sócio-proprietário do Açaí do Johnny 

 �Transparência é importante para quem trabalha com delivery. É fundamental 
informar o tempo correto da entrega ao cliente, mesmo que este tempo extrapole o 
limite. Tem que ser verdadeiro porque a demanda pode variar. É importante também 
ampliar as opções de motoboys para evitar imprevistos e melhorar a apresentação 
e abordagem dos mesmos. Passamos aos nossos profissionais informações sobre 
segurança no trânsito e como abordar o cliente sendo sempre cordial.�
Rodney Otaviano Costa Coimbra Pessoa, Proprietário da Baboo's Burger

�Existe uma grande procura pelos serviços de delivery e há uma grande oferta na 
região, principalmente por causa dos novos prédios entregues recentemente em 
bairros como o Dona Clara. Além disso, as pessoas estão cozinhando menos em 
casa, pela falta de tempo. Para conquistar esse público não podemos deixar a 
qualidade do produto cair e ainda é importante manter um tempo padrão de 
entrega.�
Célia Cristina Gomides Velloso, Proprietária do Bolha's Restaurante e Pizzaria

�O aumento da demanda pelo serviço de delivery vem juntamente com o 
crescimento da região. Há muita demanda, mas acho que falta diversidade. Temos 
poucas opções de culinária. Acredito que na região há espaço para mais deliverys. 
Comecei apenas com o delivery. Somente depois de dois anos é que abri o 
restaurante. Nesse tipo de serviço o cliente busca qualidade, tempo de entrega, 
preço e bom atendimento. São pontos importantes para conquistá-lo.�
Luiz Eduardo Felipe, Sócio-proprietário do Mochi Cozinha Oriental 

�O delivery tem um boa aceitação na região. Às sexta-feiras, sábados e domingos 
podemos considerar dias de delivery. Os pedidos também aumentam na época de 
frio e chuva.  Acredito que as pessoas optam por esse serviço pela facilidade e 
comodidade de receber em casa o produto pronto. Enquanto o pedido não é 
entregue o cliente faz outras coisas. Nesse ramo o que chama mais a atenção do 
cliente é a qualidade e o preço.�  
Sônia Helena Ramalho de Oliveira, Sócia-proprietária da Pizzaria Jaraguá 

�Existe uma grande demanda para o serviço de delivery na região, principalmente 
nos finais de semana, devido ao conforto que proporciona para o cliente, que evita 
enfrentar trânsito e procurar vaga para estacionar. A grande vantagem desse serviço 
é o conforto. O tempo e a qualidade são pontos que fazem a diferença nesse 
mercado. Hoje monitoramos a entrega e trabalhamos com metas. Se acontecer 
algum imprevisto ele é esclarecido na hora e o cliente é comunicado.�
André Rocha Heiderick, Sócio-proprietário do Japan Sushi 
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Profissionais avaliam vantagens e desvantagens do delivery
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�Queremos oferecer o serviço de delivery, mas precisamos acertar tudo para 
começar. Para oferecer esse serviço é preciso que haja estrutura e logística. Hoje a 
mão de obra é o principal problema para quem trabalha com esse serviço. É mais 
fácil você contratar uma empresa, para terceirizar o serviço, do que uma pessoa. 
Para ter esse tipo de serviço é preciso pensar no tempo e na qualidade do que será 
oferecido. Ter qualidade é fundamental.�
Naiara Faria, Sócia-proprietária do restaurante La Palma

�Tenho vontade de implantar o serviço de delivery, mas alguns problemas 
dificultam, como, por exemplo, embalagens corretas e mão de obra qualificada. 
Nosso principal segmento são as encomendas de tortas e doces. Tentamos 
implantar o delivery, mas percebemos que isso interfere na qualidade do produto. 
Não fica a mesma coisa. Já no almoço, que é outro segmento que trabalhamos, vejo 
como uma necessidade, mas é preciso ter uma estrutura para não perder a 
qualidade.�
Ana Carolina Botelho, Sócia-proprietária do Vó Cândida Buffet e Confeitaria 

�O delivery é um tendência que veio para ficar. Já trabalhei com esse serviço no 
restaurante três vezes: no início, em 2004 e em 2006. O problema que tivemos foi 
com os motoqueiros, que faltavam muito ou chegavam atrasados. Como nosso 
maior público era de mães, tivemos reclamações, porque, por menor que fosse a 
demora na entrega do almoço, isso faria os filhos chegarem atrasados na escola. 
Muitas vezes eu pegava meu próprio carro para não atrasar a entrega.�
Afonso de Almeida Costa, Sócio-proprietário do restaurante Recanto do Sabor

�O delivery tem uma grande demanda e percebemos isso através dos nossos 
clientes. Estamos analisando a implantação do serviço no restaurante, olhando 
cada ponto, desde a entrega até o condicionamento, pois não queremos prestar um 
serviço abaixo do esperado. Primeiramente pretendemos trabalhar com pizza, por 
ser um produto mais fácil de lidar, mas o primeiro passo será a venda da pré-assada 
no próprio restaurante.� 
Dário Lúcio Pires Júnior, Sócio-proprietário do Viana Grill

�O bairro tem uma considerável demanda de delivery, principalmente no horário do 
almoço, por causa das empresas. É um bom público, porém quando você oferece 
esse serviço praticamente tem que criar uma outra empresa. Tive essa experiência e 
não prossegui porque não consegui administrar, ao mesmo tempo, o restaurante e 
o serviço de delivery. O maior problema é a mão de obra (motoqueiros). Hoje 
trabalho com entregas combinadas previamente.�
Georgette Cristina Vianna Silva, Gerente do restaurante Dona Nicole

�O sistema delivery precisa ser melhorado em toda a cidade. O estabelecimento 
que tem um local fixo, como um restaurante ou uma lanchonete, e trabalha com o  
delivery, precisa ter uma equipe voltada somente para esse serviço. Quem trabalha 
nesse segmento sofre com a falta de mão de obra e a rotatividade dos funcionários. 
Além da mão de obra tem que se preocupar com o uniforme para identificação dos 
funcionários, apresentação e qualidade.� 
Vinícius Dantas, Proprietário da Padaria Ping Pão

 �O serviço de delivery tem muita aceitação, principalmente pela comodidade. Nos 
restaurantes ele agrega a venda, porque o cliente tem a opção de pedir ou ir ao 
estabelecimento. Não implantamos ainda porque nosso almoço é novo. Além disso, 
temos que organizar o quadro de funcionários da cozinha e da entrega. Hoje a 
experiência que temos é com os clientes que pedem o prato e levam para casa ou 
usam a marmita no horário do almoço.Estamos fazendo estudos e em breve vamos 
implantar.�
Gilberto Assis Moreira, Sócio-proprietário do Xico Dona Clara

�A região está crescendo cada vez mais e a população aumentando. Isso pode ser 
um dos motivos do crescimento e fortalecimento do delivery. Hoje, na região do 
Jaraguá, a gastronomia está crescente e temos bons estabelecimentos. Acredito 
que há espaço para todo mundo. Em breve vamos inaugurar nosso delivery de pizza 
e almoço. Resolvemos implantar porque os clientes pediram. Hoje muitas pessoas 
fazem o pedido aqui mesmo e levam para casa.�
Cicero Lopes Faria, Chef e proprietário do restaurante Amigos e Antigos
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BUFFET SONHO DE CRIANÇA  
Função: SERVIÇOS GERAIS                            Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, não é 
necessário ter experiência.
Contato: contato@buffetsonhodecriançabuffet.com.

GOLD IMÓVEIS  
Função: CORRETOR DE IMÓVEIS E CORRETOR 
TRAINEE                                                        Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18 
anos, com ou sem experiência e disponibilidade para 
trabalhar em horário comercial de segunda a sábado. 
Contato: Entrar em contato através do 3427-6575 ou 
8684-9679 ou enviar currículo para 
ricardolopes@goldimóveis.com.

AUTOESCOLA JARAGUÁ 
Função: INSTRUTOR DE TRÂNSITO                  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 
preferencialmente morar na região.

Contato: Enviar currículo para cfcjaragua@hotmail.com 
ou comparecer pessoalmente, em horário comercial, na 
Rua Izabel Bueno 579, lj 4 - Jaraguá.

PADARIA PING PÃO  
Função: ATENDENTE                                    Vagas: 10
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18 
anos. Não é preciso experiência. Preferencialmente morar 
na região. Oportunidade para primeiro emprego. Disponi-
bilidade para trabalhar nos turnos da manhã e da tarde.
Função: PADEIRO                                          Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência.
Função: AUXILIAR DE GERENTE                      Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 25 
anos, com experiência. 
Função: GERENTE                                          Vagas: 2
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau 
completo, acima de 25 anos, com experiência. 
Contato: Entregar currículo na Rua Furtado de Menezes, 
280, aos cuidados de Kelly. Para as vagas de auxiliar de 
gerente e gerente enviar currículo para kelly@pingpao.com.br.

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: ESTAGIÁRIO (A) de PEDAGOGIA        Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a 
partir do 6º período. Horário: 13h às 19h.
Função: PROFESSOR(A) DE MUSICALIZAÇÃO  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a 
partir do 6º período.
Função: PROFESSOR(A) DE ARTES PLÁSTICAS  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a 
partir do 6º período.
Contato: Enviar currículo para 
secretaria@officinadasletras.com ou contato através do 
telefone 3427-6087. 

ACADEMIA MONTE OLYMPO 
Função: FISIOTERAPEUTA                              Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, graduação 
completa. Para atuar na área de avaliação física. 
Preferencialmente morar na região.
Função: ESTETICISTA                                     Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência. 

Para atuar com estética facial e corporal. 
Preferencialmente morar na região.
Contato: Entrar em contato com Carla no telefone 3491-
1858 ou comparecer à Rua Izabel Bueno, 1214 - Jaraguá. 

ACADEMIA CARDOSO PRATA 
Função: EDUCADOR FÍSICO                           Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, curso superior 
completo.
Função: ESTAGIÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA    Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a 
partir do 3º período.
Contato: Enviar currículo para 
cardosoprataacademia@gmail.com.

VÓ CÂNDIDA BUFFET E CONFEITARIA 
Função: SALGADEIRA                                    Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com 
experiência.
Contato: Enviar currículo para 
vo.candida@yahoo.com.br.

Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros, e esperamos contribuir, tanto com as empresas que precisam preencher estas vagas, quanto com os 
moradores e demais interessados. Continuaremos usando este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros e empresas sérias e idôneas possam oferecer suas vagas e assim faremos nosso trabalho social de ajudar 
aqueles que precisam trabalhar. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem ser enviados para jaraguaemfoco@gmail.com.
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