
opções de apps  
e plataformas  
para digitalização 
de negócios de 
alimentação

Para vender seus produtos e divulgar seu negócio 

Google Meu Negócio te coloca no Mapa do Google quando 
alguém pesquisa pelo seu endereço ou loja. Isso dá 
credibilidade para seu negócio, pois permite fotos, telefone, 
horários de funcionamento e comentários de clientes.

Para melhorar o atendimento ao cliente

QRMenus é uma ferramenta pensada para criação de menus 
digitais em três passos: 

1)


2) 


3)

Cadastre-se gratuitamente em https://qrmenus.com.br/; 


Configure o cardápio e adicione os produtos com categorias, 
fotos, descrição e preço; 


Gere um QR Code, imprima e coloque nas mesas e em locais 
estratégicos do seu negócio.

Para se comunicar com o seu cliente

Facebook ou Instagram: provavelmente você já conhece e pode até 
já utilizar pra sua vida pessoal. Mas, saiba que você também pode 
montar uma página comercial da sua loja nesses aplicativos e 
cadastrar seus produtos. Além de se comunicar com o cliente, você 
também pode vender por meio dessas redes sociais. 

Já conhece o WhatsApp Business? Ele permite que você organize os 
contatos, faça marcações nas conversas e crie listas de distribuição 
pra mandar mensagens para os clientes de uma vez só. Além disso, 
você consegue criar um catálogo dos produtos e programar 
respostas automáticas. Legal, né?

Para digitalizar sua vendas que tal se cadastrar em 
aplicativos como iFood, Uber Eats ou Rappi? Eles te 
ajudam a divulgar o negócio localmente e ainda facilitam 
a logística de entrega. Avalie qual deles está disponível 
em sua região e qual se adequa melhor ao seu negócio. 
É importante verificar os custos de cada um deles e 
escolher a melhor forma de fazer suas entregas.



Para controlar as finanças 
do seu negócio

Digitalize a forma de pagamento com maquininhas 
de cartão. Isso é mais uma opção pro cliente, já que 
nem todo mundo anda sempre com dinheiro na 
carteira. O custo e as taxas da maquininha são 
compensados pelo volume de vendas que você 
pode passar a fazer só por ter essa opção. Além 
disso, o controle de vendas fica registrado no sistema 
da maquininha, facilitando o monitoramento 
financeiro do negócio.

Para planejar suas atividades

Para planejar as atividades do negócio e ir marcando 
tudo que já foi feito no seu dia, existem aplicativos 
como o Trello ou mesmo o Google Keep. Outra dica 
legal é usar a agenda do Google para marcar os 
compromissos e não esquecer de nada - você pode 
programar para que sejam enviadas mensagens 
avisando sobre os compromissos! Todos estes são 
gratuitos. 

Para digitalizar as finanças existem aplicativos de controles financeiros, 
que você pode integrar com a sua conta bancária e gerenciar o orçamento 
do seu negócio. São eles: Qipu, Minhas Economias, Guia Bolso, Conta Azul 
e outros. É só baixar no celular e sair usando, mas é legal ver suas 
necessidades antes pra saber se o que é oferecido gratuitamente te 
atende, tá bom?

Google Agenda

Google Keep


