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INTRODUÇÃO

A utilização de tablets e dispositivos eletrônicos vem 
influenciando a qualidade da prestação dos serviços 
prestados no setor gastronômico, evidenciando que o setor 
precisa se “reinventar”, pois, apenas o modo “tradicional” já 
não agrada todos os públicos.  Não podemos deixar de lado o 
que o cenário pós pandêmico tem mostrado, é nítido a forma 
na qual muitas empresas enxergam a tecnologia e a 
necessidade de uma infraestrutura mais sólida e robusta de 
dados, principalmente com as práticas do trabalho remoto 
em muitas das organizações. Com isso, a ideia do aplicativo 
Comanda-e ganhou mais força e surge com o objetivo de 
trazer autonomia e segurança ao cliente que poderá realizar 
os seus pedidos em apenas alguns cliques. Já para o 
proprietário, o principal benefício é a facilidade na hora de 
gerenciar o seu estabelecimento. 

SERVIÇO

A proposta do “Comanda-e” é trazer autonomia, praticidade 
e segurança ao cliente, que poderá realizar os seus pedidos, 
acompanhar o que foi gasto e realizar o pagamento por 
meio de seu celular. Por sua vez, o proprietário do 
estabelecimento tem como principal benefício a facilidade 
para gestão, tendo acesso para verificar quais produtos 
estão acabando ou quais não estão sendo pedidos, e 
controlar o seu estoque, no mesmo sistema. Além da 
economia de tempo e gastos com comandas e cardápios 
físicos, papel para notas, organização do seu espaço e 
possíveis problemas de comandas com os consumidores 
O aplicativo traz para os donos de estabelecimentos 
segurança e automação nesse novo formato de gestão, ao 
mesmo tempo em que proporciona para os consumidores 
mais conforto e praticidade na hora de fazer seu pedido. 
 

PESQUISA PRIMARIA

A pesquisa de mercado com os consumidores dos 
estabelecimentos revelou que as principais dores a serem 
atendidas são:

• Filas
• Demora no atendimento
• Mal atendimento
• Falta de controle da comanda
• Segurança

Por meio dessa pesquisa podemos notar que 95% dos 
entrevistados gostaria de ter autonomia para realizar seus 
pedidos, e 85% gostaram da ideia de ter um aplicativo como 
o Comanda-e.

MERCADO

o mercado de comandas eletrônicas já existe há um tempo, 
no entanto, o seu foco se direcionou para os garçons dos 
bares e restaurantes. Hoje existem aplicativos que são 
direcionados aos consumidores, no entanto, não tem todas 
as aplicações e vantagens do Comanda-e. Diante das 
concorrentes apresentadas, o Comanda-e garante vantagem 
competitiva por se tratar de uma solução 100% digital, sem 
necessidade de equipamentos físicos para o funcionamento, 
controle de estoque integrado e por dar total autonomia 
para o consumidor.
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ESQUEMÁTICA DE FUNCIONAMENTO 

CONSUMIDORES

Começando com a experiência do usuário ao aplicativo se inicia 
na entrada do cliente no estabelecimento, onde é necessário 
realizar leitura do QR Code disponível e logar ou criar o seu 
cadastro na conta do Comanda-e. Após a identificação do usuário 
é possível que o mesmo tenha acesso ao cardápio, realize seus 
pedidos e acompanhe os mesmos na palma da mão, em poucos 
toques. 
No fim da experiência do cliente, o mesmo pode pagar sua 
comanda por meio do próprio aplicativo, com apoio de uma 
carteira digital ou com os meios de pagamento convencionais. 
Quando pago, ele recebe um comprovante de pagamento com um 
QR Code, que é escaneado pelo responsável pelo salão na saída. 

PROPRIETARIOS

Já para o proprietário o aplicativo funcionará da seguinte maneira, 
o funcionário do estabelecimento receberá a notificação no 
sistema, irá prepara-lo e notificar o cliente para que o mesmo está 
pronto e já pode ser retirado no balcão ou um garçom se 
responsabiliza por levar até a mesa do cliente (depende do modelo 
de atendimento e atuação do estabelecimento/proprietário). 
Todo pedido realizado já é contabilizado ao estoque, uma vez 
cadastrado no sistema do proprietário. Sendo assim, se algum 
insumo estiver acabando, o gerente será notificado. Caso algum 
produto fique muito tempo parado no estoque o proprietário 
também será notificado e poderá lançar uma oferta a qualquer 
momento, alavancando as vendas desse determinado produto e 
diminuindo assim o desperdício e prejuízos ao estabelecimento.

BUSINESS MODEL CANVAS
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FINANCEIRO

Somando-se todos estes gastos, chegamos a um investimento 
pré-operacional de R$ 31.711,50. 
Os investimentos necessários direcionados ao capital de giro da 
empresa é no valor de R$ 6.600,00. Basicamente este valor 
refere-se custo com o desenvolvedor que será contratado para o 
desenvolvimento do Comanda-e. 
Como resultante foi programado investimentos iniciais de R$ 
38.311,50. Este valor está programado para ser de investidores 
que entrarão com capital próprio na empresa. Não há programação 
para ser tomado recursos de terceiros inicialmente. 

Inicialmente, nossa principal fonte de receita será através das 
assinaturas, pelas quais os proprietários dos estabelecimentos 
pagarão para ter acesso ao nosso software. São 3 assinaturas para 
cada categoria de bar/balada estabelecida, sendo elas: pequeno, 
médio e grande.

Considerações finais

Através das informações encontradas e do dos dados coletados foi 
possível traçar qual a melhor estratégia de negócio, que é melhorar a 
experiência do consumidor, trazendo autonomia, segurança e 
praticidade, tudo por meio do seu smartphone, enquanto se diverte no 
seu momento de lazer. E, para o proprietário, fornecemos um sistema 
para gestão de estoque, padronização do serviço interligando as áreas 
da cozinha, bar e o caixa, acompanhamento financeiro, e mais outros 
atributos para melhorar e auxiliar na hora de gerenciar seu 
estabelecimento. O Comanda-e vem para facilitar e envolver a 
tecnologia, cada dia mais presente, na palma da mão dos clientes e 
empresas.    
Buscaremos conhecimento e ajuda na área de tecnologia com 
profissionais especializados em desenvolvimento de grandes bancos 
de dados e de criadores de startups. Simultaneamente, pretendemos 
buscar auxílio de investidores focados em startups que possam auxiliar 
com capital e experiência. Além disso, entraremos em contato com 
empresas de meios de pagamento, como por exemplo, Pag Seguro, a 
fim de sondá-los a respeito de uma parceria estratégica. 


