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Introdução e Mercado de Delivery
Neste e-book, trataremos do conceito de dark kitchen, uma nova tendência do mercado de food service que 

promete conquistar cada vez mais simpatizantes. Vem saber mais!

O amplo crescimento do mercado de delivery 
também justifica essa opção. Aplicativos como 
iFood, UberEats e Rappi são cada vez mais 
populares nas capitais do país. Além da 
praticidade, eles oferecem mais uma opção de 
canal de venda para os consumidores e para os 
restaurantes.

De acordo com o site Statista, o delivery online de 
comida movimentou em 2018 US$ 82,2 milhões, e a 
previsão é que o número suba para US$94 milhões 
até o final de 2019.

O setor de food service lança tendências a todo 
momento. Food trucks, personal chefs que 
cozinham na casa do cliente, aplicativos de 
delivery… São inúmeras formas de criar uma 
experiência positiva aos consumidores e otimizar o 
processo de produção das empresas.

Pensando nisso, e para acompanhar essa onda de 
inovações, muitos donos de restaurantes estão 
optando pelo abandono do modelo tradicional, que 
se restringe ao atendimento em lojas físicas, para 
trabalhar com entregas em domicílio. Afinal, comer 
fora é bom, mas pedir em casa pode ser bem mais 
rápido —  e, muitas vezes, até mais em conta.
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No Brasil, os dados também são expressivos. 
Segundo pesquisa da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel), o mercado de apps 
de delivery fechou 2018 com um faturamento de 
R$11 bilhões. A estimativa é que o crescimento seja 
de 1 bilhão para o próximo ano, marcando 
participação de 15% no setor de alimentação e 
bebidas do país.

Apesar de todo o otimismo envolvendo o setor de 
delivery, o processo de captura do pedido até a 
entrega ao consumidor é mais complexo do que 
parece. Existe toda uma logística envolvendo os 
fornecedores, os responsáveis pelo restaurante e os 
aplicativos, e nem sempre todas as partes são 
beneficiadas igualmente.

Para equacionar essa relação e reduzir a 
burocracia de venda, surge o conceito de dark 
kitchen. O termo pode ser traduzido como “cozinha 
fantasma” e vem ganhando adeptos por todo o 
mundo.

Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa 
prática, contar algumas de suas vantagens e 
mostrar como CEOs têm investido na dark kitchen e 
obtendo sucesso em seus negócios.





01 - O que é Dark Kitchen?
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Pequenos estabelecimentos, equipe de cozinha 
trabalhando a todo vapor, movimentação de 
entregadores… parece um restaurante tradicional, 
né? Exceto por um detalhe: a ausência de clientes 
no local.

A dark kitchen é justamente isso. Uma loja 100% 
planejada para a operação de delivery em diversos 
segmentos. Não tem local de espera ou salão 
principal, apenas um espaço para a cozinha, que 
funciona unicamente em função do delivery.

Restaurantes que investem nessa “cozinha 
fantasma” equipam o espaço disponível com 
modernos equipamentos de culinária, para que os 
funcionários possam preparar e servir os alimentos 
com qualidade sem depender de uma unidade 
física. Essa eficiência logística permite entregas 
mais rápidas do que o modelo convencional. 

 

Outro diferencial é que o espaço da dark kitchen 
pode ser compartilhado entre diversos food services. 
Pizzaria, hamburgueria, comida japonesa, e 
qualquer outra especialidade podem operar em 
um mesmo ambiente. Isso torna a operação de 
entrega via aplicativo muito mais econômica.

Na hora de planejar a entrega, os restaurantes 
podem usar aplicativos ou optar pelo seu próprio 
marketplace, dependendo do orçamento disponível 
e do objetivo da empresa. Ter um canal de venda 
próprio pode ser mais barato, já que o proprietário 
não tem que pagar uma taxa para os apps, e 
permite maior personalização na entrega. Porém, 
ter seu restaurante no iFood, Rappi ou UberEats 
pode ser bastante vantajoso, já que esses aplicativos 
já têm uma audiência consolidada e administram 
todo o processo para você.





02 - As vantagens da Dark Kitchen
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As dark kitchen são negócios rentáveis e 
sustentáveis para toda a cadeia produtiva. Vem 
conhecer algumas outras vantagens!

Diferente de um restaurante tradicional, as 
“cozinhas fantasmas” não precisam se preocupar 
tanto com a sua localização física, já que os 
consumidores não irão até lá. Por isso, podem estar 
alocadas em áreas de aluguel mais barato e em 
espaços menores, o que economiza ainda mais 
investimento.

 

Um dos diferenciais da dark kitchen é a otimização 
do delivery. Sem clientes para atender fisicamente, 
a operação fica toda concentrada no preparo dos 
alimentos e no processo de entrega. O entregador 
parte sempre de um local único, o que permite que 
faça rotas mais eficientes e ainda economize os 
gastos com gasolina.

Sem um salão de jantar, o restaurante não precisa 
gastar com a contratação de garçons e com outras 
despesas relativas à infraestrutura (instalação de 
móveis, decoração etc.). 

Baixo aluguel

Entregas rápidas

Menor custo operacional



02 - As vantagens da Dark Kitchen
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Compartilhamento do espaço e equipamentos 
traz mais eficiência e especialização. Os diferentes 
funcionários da cozinha podem trocar 
conhecimentos e aperfeiçoar seu trabalho 
(know-how).

O foco unicamente no delivery permite que os 
restaurantes ampliem a área de cobertura para as 
entregas. Chegando em novas regiões, a marca 
atinge novas pessoas que podem vir a se tornar 
clientes fiéis e recomendar o negócio. 

Sinergia operacional

Ampliação do público





03 - Exemplos de Dark Kitchen
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A dark kitchen é bastante versátil e vantajosa para 
diversos tipos de negócios. Pode ser interessante 
tanto para marcas independentes, que não 
possuem unidades físicas abertas ao consumidor, 
quanto para restaurantes mais famosos, que 
desejam operar no delivery sem depender de uma 
loja tradicional.

Vamos dar alguns exemplos de empresas 
nacionais e internacionais que adotaram as dark 
kitchens em seus projetos de negócio.
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O Delivery Mall, em Fortaleza, nasceu da união de 
três empresários de diferentes segmentos — Tiago 
Diógenes, Germanno Correia e Jorge Lima —  que 
perceberam a existência de um gap no mercado de 
delivery e o potencial da dark kitchen para ocupar 
essa lacuna.

O shopping concentra lojas 100% planejadas para 
operação de delivery em diversos segmentos e é 
localizado estrategicamente no bairro Aldeota, a 
maior área de consumo de delivery em Fortaleza. 

O projeto consiste em uma plataforma O2O 
(online to offline). Utilizam a DMlog, uma rede de 
delivery com rotas inteligentes para otimizar o 
tempo do entregador, e prometem entregas 
expressas em até 45 minutos. Dentre os parceiros, 
estão hamburguerias, restaurantes de poke, de 
culinária japonesa, saudável, etc. Para saber mais, 
acesse o site www.deliverymall.com.br

Delivery Mall

https://www.deliverymall.com.br/
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A rede de hamburguerias original de Maceió 
começou em 2014 como um food truck e 
recentemente inaugurou a primeira operação 100% 
delivery. O projeto é que a Black Beef dobre seu 
número de unidades até o final do ano.

Segundo depoimento do CEO Maurício Coutinho, 
a estratégia vem trazendo bons resultados. “Este 
ano está sendo muito interessante e bastante 
desafiador para a rede, já crescemos 33% de janeiro 
até junho. Inauguramos a primeira dark kitchen em 
Porto Alegre, que está sendo um sucesso de vendas 
nas principais plataformas marketplace do país”.

A proposta do Black Beef é oferecer um fast 
casual, entregando rapidamente comidas de boa 
qualidade, mas sem depender de um espaço físico, 
o que permite preços mais em conta para os 
clientes.

Black Beef
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O serviço britânico de delivery Deliveroo decidiu 
acompanhar a tendência das dark kitchens e 
desenvolveu, em 2016, o Deliveroo Editions. O projeto 
contou com um investimento de cerca de 275 
milhões de dólares para construir um espaço 
totalmente personalizado e focado no delivery. 

Segundo depoimento do CEO William Shu, a 
empresa criou cozinhas com espaço apenas para os 
chefs, para a equipe e demais trabalhadores 
temporários. Cada uma delas aloca entre cinco e 
dez restaurantes diferentes.

Outro dado interessante é sobre a expansão da 
área de delivery, que é amplamente baseada em 
dados coletados sobre os consumidores e os locais 
onde mais pedem comida.

Deliveroo Editions 





04 - Como melhorar a experiência
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Quem não gosta de sair pra comer, né? Muito 
mais que a comida servida, a refeição em um 
restaurante envolve a experiência do ambiente, do 
atendimento e às vezes até do contato com os chefs 
e com o processo de produção.

Para competir com essa vivência, as dark kitchens 
precisam tomar algumas iniciativas.

O esforço para melhorar a experiência acontece 
dos dois lados. As empresas de delivery investem 
em tecnologia e no uso de big data para divulgar o 
restaurante, alcançar os clientes ideais e 
convencê-los de pedir a comida. Já o restaurante, é 
responsável pela qualidade dos alimentos, mas 
também pode aprimorar a experiência de consumo 
de outras formas.

 

Uma ideia é investir em embalagens 
personalizadas. O pacote com a comida pode ter a 
identidade visual da marca, fazendo com que ela 
seja lembrada, ou também vir acompanhado de 
algum benefício, como um cupom de desconto 
para a próxima compra.

Outra alternativa é oferecer “brindes” junto com o 
pedido. Talheres e canudos reutilizáveis, jogo 
americano, algum acessório que tenha relação com 
o tipo de culinária do restaurante, e por aí vai. 

Também é interessante contar para o consumidor 
um pouco do processo de preparo da comida. De 
onde vieram os ingredientes, a história do chef, a 
inspiração da marca ou alguma outra narrativa 
que aproxime o restaurante de seus clientes finais e 
gere fidelização. 
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Como já mostramos anteriormente, a previsão é 
que o segmento de delivery não pare de crescer. E 
nisso se inclui a dark kitchen, como uma alternativa 
bastante vantajosa financeiramente e 
logisticamente.

O mercado de food service está sempre atento às 
preferências do consumidor e às novas tecnologias. 
Por isso, é importante manter-se atualizado. 
Certifique-se de atender às necessidades de seu 
público-alvo e de manter uma equipe bem treinada 
com um planejamento estratégico eficiente. 

Curtiu o conteúdo? Se tiver alguma dúvida ou 
sugestão, entre em contato com a nossa equipe. 
Adoraremos ajudar!

Conclusão



Precisa de ajuda
para gerenciar o
marketing digital do 
seu negócio? 

com um de nossos consultores 
e agende uma avaliação gratuita.

Entre em contato 

ViraLataDigital

AgenciaViraLata

viralatadigital.com

11-3231.3384

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511973215892
https://www.instagram.com/viralatadigital/
https://www.facebook.com/agenciaviralata/
https://www.viralatadigital.com/


Sobre a
VLD



A ViraLata Digital é uma agência de comunicação e marketing 
digital. Contamos com uma equipe especializada e 
multidisciplinar apaixonada por resultados.

Aqui, o foco do trabalho é o desenvolvimento e aplicação de 
estratégias de vendas, comunicação e marketing digital, com o 
objetivo de aumentar o faturamento do negócio dos nossos 
clientes.

Não importa o tamanho da sua empresa. Através da 
mensuração de resultados, aperfeiçoamos as estratégias 
aplicadas e garantimos a máxima segurança no investimento 
em ambientes digitais. 

Os produtos e serviços da ViraLata Digital são desenvolvidos de 
acordo com as necessidades de cada cliente e mercado 
específico. Atuamos com Gestão de Redes Sociais, Marketing de 
Conteúdo, Gestão de Anúncios e Design Gráfico. 

Confira nossos trabalhos

Acesse nosso blog

Quer mais dicas para
ficar por dentro 
das tendências do
marketing digital? 
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Lá, postamos conteúdos semanalmente que podem 
te ajudar a impulsionar o seu negócio. 
 

https://www.viralatadigital.com/
https://www.viralatadigital.com/blog-vira-lata-digital


Confira nossos trabalhos

Acesse nosso blogObrigado!
ViraLataDigital

AgenciaViraLata

viralatadigital.com

11-3231.3384

https://www.instagram.com/viralatadigital/
https://www.viralatadigital.com/
https://www.facebook.com/agenciaviralata/



